
 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Ciências             

Professora: Vinicius Almeida            Etapa : 3ª            Ano: 7º  Data:  16/11 A 20/11/2020 

 

  

 
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 

Quantidade de 

aulas 

CONTEUDO METODOLOGIA 

1 aula  Livro 04:Capítulo 7: Saúde individual e coletiva 

Saúde Coletiva 

Slides explicativos sobre o conteúdo e orientações no grupo de wtsp; 

1 aula Livro 04:Capítulo 7: Saúde individual e coletiva 

Saúde Coletiva 

Slides explicativos sobre o conteúdo e orientações no grupo de wtsp; 

Exercícios de aprendizagem: pág 28 e 29.  

1 aula Livro 04:Capítulo 7: Saúde individual e coletiva 

Atividade de fixação 

Slides explicativos sobre o conteúdo e orientações no grupo de wtsp; 

Exercícios propostos: pág 30. 

 

Habilidades a serem desenvolvidas Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida 

humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida. 

Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a 

maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da 

saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. 

Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na analise e comparação 

de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e 

incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de politicas 

destinadas à saúde.  

 



 
                                                                                   “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Geografia             

Professor(a): Léa             Etapa: 3ª            Ano: 7º ano      Data:  16 a 20/11/2020 

    

  
"Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará" (João 8:32,33) 

CONTEUDO METODOLOGIA HABILIDADES 

 

Livro 04: 

 

Cap. 10: Sudeste 

1.Localização 

2. Povoamento 

 

 

➢ Vídeo aulas oferecidas 
pelo Sistema Bernoulli e 
You Tube que será 
compartilhada pelo zoom. 

 

➢ Atividades em grupo nas 
salas simultâneas pelo 
zoom. 

 

➢ Atividades do livro  

 

➢ Aulas no zoom: explicação 
da matéria, comentários 
sobre os vídeos aulas 
correção de atividades e 
solução de dúvidas.  

 

 
• Identificar as características das paisagens transformadas pelo 

trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do 

processo de industrialização no território brasileiro.  

 

• Compor, na forma oral e escrita, análises e avaliações próprias dos 

temas estudados, respeitando os direitos humanos e as diferentes 

opiniões.  

 

• Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na 

formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os 

conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. (BNCC–

EF07GE02). 

 

• Analisar a distribuição territorial da população brasileira, 

considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, 

europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade 

nas regiões brasileiras. (BNCC–EF07GE04)  

 

• Analisar a influência e o papel das redes de transporte e 

comunicação na configuração do território brasileiro. (BNCC–

EF07GE07). 



 

 


