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

Professor(a): Alessandra Dias            Etapa :3ª                  Ano: 7º  EF II                       
Turma 72                                             Data: 14-09-2020   a   18-09-2020 

 
DATA CONTEÚDO ATIVIDADE METODOLOGIA HABILIDADES E  

COMPETÊNCIAS 
 

   

 

14-09-
20 

 

 
  
• Livro 3 “ 
“Colonização 
europeia na 
América”  
 

 

er 
 

• Atividades: 
Exercicios 
Propostos.  

• Dever: 
Continuação 
dos Exercícios 
Propostos 

• Aula na 
plataforma 
Zoom.  

• Áudios no 
WhatsApp 

 
• Identificar 

conexões e 
interações 
entre as 
sociedades do 
Novo Mundo.  

• Explicar o 
significado de 
modernidade 

 

  

 

 

14-09-
20 

 

 
  
•  Livro 3 “ 
“Colonização 
europeia na 
América”   
 

 

 
 

• Correção dos 
Exercícios 
Propostos.  

 
•  

• Aula na 
plataforma 
Zoom.  

• Áudios no 
Whats App 

• Identificar  e 
relacionar as 
vinculações 
entre as 
reformas 
religiosas e os 
processos 
culturais e 
sociais. 

• Analisar os 
principais 
desdobrament
os políticos, 
econômicos, 
sociais, 
culturais e 
geográficos 

 

  

 

18-09 

 
  

• Colonização 
europeia na 
América”   

 

 
• Exercícios de 

Revisão 

 
• Aula na 

plataforma 
Zoom.  

Áudios no 
Whats App 

• Analisar as 
diferentes 
formas de 
colonização 
no território 
americano, no 
que diz 
respeito a 
autonomia 
política. 

 

 
 
  
 
 



 
“Educando para a Glória de Deus” 

  
 
Natureza do Trabalho: Planejamento Semanal                                      Disciplina: Português                                 

Professor(a): Nilza Pires                                                                                                                    Ano:7º EF TURMAS 71-72 -73       Etapa : 3ª  
 

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.” -Josué 1:9 
 

DATA CONTEÚDO  METODOLOGIA/ RECURSO DIDÁTICO HABILIDADE- BNCC 

08/09/2020 

a 

12/09/2020 

 
 
 
Volume 3- Livro Bernoulli. 
Gramática: Texto, Reflexão e Uso 
(CEREJA) 
 
- Preposição 
- A Língua Portuguesa 

 
 
Aula remota - grupo “Português” no Whatsapp. 
Aula remota: uso da plataforma Zoom. 
Exercícios propostos, p.42 
Exercícios da Gramática, p.273 
Correção dos Exercícios Propostos 
Correção dos exercícios da Gramática 
Vídeo: Curiosidades da Língua Portuguesa (Zoom). 
 

 
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário 
para esclarecer dúvida sobre a escrita 
de palavras, especialmente no caso 
de palavras com relações irregulares 
fonema-grafema. 
 
 

 
 
 

DATA CONTEÚDO  METODOLOGIA/ RECURSO DIDÁTICO HABILIDADE- BNCC 

14/09/2020 

a 

18/09/2020 

 
 
 
Volume 3- Livro Bernoulli. 
Gramática: Texto, Reflexão e Uso 
(CEREJA) 
 
- Preposição 
- Compreensão textual 

 
 
Aula remota Preposição- grupo “Português” no Whatsapp. 
Aula remota: uso da plataforma Zoom. 
Vídeo- Nossa Língua Portuguesa 
Preposição-Testes, p.45 livro 3 
Exercícios de Gramática, p. 274 
Correção dos Exercícios da gramática. 
Texto narrativo- Crônica (gramática aplicada). 
 

 
 
(EF15LP04) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos. 
 

 



COLÉGIO JOÃO CALVINO 

AVALIAÇÕES DA 3ª ETAPA 

 

CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

APLICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES I E II 

OBSERVAÇÃO: 

 AVALIAÇÕES EM FORMA PRESENCIAL: 1º, 2º e 3º HORÁRIO 

 AVALIAÇÕES EM FORMA REMOTA: (CASO AS AULAS NÃO 

RETORNAREM PRESENCIALMENTE) A PARTIR DAS 7H – 24 HORAS NA 

PLATAFORMA MEU BERNOULLI E GOOGLE FORMS 

 

 AVALIAÇÃO I - VALOR: 12,0 PT (10 QUESTÕES NO VALOR DE 1,2 PT) 

 TRABALHOS: 4,0 PT 

 SIMULADO CJC: 4,0 PT  

 DIVERSIFICADOS: 3,0 PT (FREQUÊNCIA, PONTUALIDADE NAS ATIVIDADES, 

ASSIDUIDADE NAS AULAS, ENTREGA DOS TRABALHOS NA DATA PREVISTA, 

PARTICIPAÇÃO NAS AULAS)  

26/09 (SÁBADO) 
(Horário de 3ª feira)   

03/10 (SÁBADO) 
(Horário de 4ª feira)   

31/10 (SÁBADO) 
(Horário de 5ª feira)   

14/11 (SÁBADO) 
(Horário de 6ª feira)   

 MATEMÁTICA 

 ED. FÍSICA 

 PORTUGUÊS 

 INGLÊS 
 REDAÇÃO 

 CIÊNCIAS 

 HISTÓRIA 

 GEOGRAFIA 

 ARTE 
 ENSINO 

RELIGIOSO 

 

 AVALIAÇÃO II - VALOR: 12,0 PT (10 QUESTÕES NO VALOR DE 1,2 PT) 

 

28/11 (SÁBADO) 
(Horário de 2ª feira) 

08/12 (3ª feira) 
(Horário de 3ª feira) 

09/12 (4ª feira) 
(Horário de 4ª feira) 

10/12 (5ª feira) 
(Horário de 5ª feira) 

11/12 (6ª feira) 
(Horário de 6ª feira) 

 SIMULADO 
CJC 

 MATEMÁTICA 
 ED. FÍSICA 

 PORTUGUÊS 
 INGLÊS 

 REDAÇÃO 

 CIÊNCIAS 
 HISTÓRIA 

 GEOGRAFIA 
 ARTE 
 ENSINO 

RELIGIOSO 

 

 

"O Senhor te guardará de todo o mal; ele guardará a tua vida." Salmo 121:7 
 
 
 

ATENCIOSAMENTE, 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 



 



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

Professor(a): Léa             Etapa: 3ª            Ano: 7º ano   Data:  14/09 a 18/09/2020 

 

  
"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 03 

Cap. 07: Norte 

1. Exploração na 
Amazônia 
brasileira. 

Cap. 08: Nordeste 

 
➢ 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.  
 

➢ Trabalho ilustrativo sobre 
aspectos da Região Norte 
 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 
•  Selecionar argumentos que reconheçam as 

territorialidades indígenas, de remanescentes de 

quilombolas, de povos das florestas e do cerrado, 

de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais 

do campo e da cidade, como direitos legais dessas 

comunidades. (BNCC–EF07GE03) 

 

• 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 dos fluxos econômicos 

e populacionais na formação socioeconômica e 

territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e 

as tensões históricas e contemporâneas. (BNCC–

EF07GE02) 

 



                                   “Educando para a Glória de Deus”                               

 

Natureza do Trabalho:    FUTSAL                          Ano 2020 

Professora:   CRISTINA                        Disciplina:     EDUCAÇÃO FÍSICA                                                      

3ª Etapa 

 

 

1- A quadra de futsal tem uma medida nacional de 36x18 metros incluindo várias linhas 

limítrofes: 

-Linha de fundo, linha lateral, linha central, área de meta, área de escanteio, área 

penal, zona de substituição. 

     - Para iniciar o jogo temos duas equipes em quadra com 5 jogadores cada uma, dois árbitros 

, um mesário e um cronometrista. 

2- O  tempo de jogo são dois tempos de 20 minutos e um intervalo de 10 minutos. 

3- O jogador que executa o tiro de lateral pode pisar fora da quadra, dentro dela ou em 

cima da linha para cobrança da lateral. 

4- Para iniciar o jogo tira-se cara ou coroa, após o gol não precisa ( a bola é de quem 

sofreu o gol)  o jogador que vai dar saída de bola pode estar na sua quadra de defesa 

ou na quadra adversária e chutar a bola em qualquer direção até mesmo para o gol. 

Salvo o gol contra que não vale e o adversário deve estar a 3 metros da bola. 

5- Se a bola sair pela lateral será cobrado tiro de lateral onde o jogador colocará a bola 

sobre a linha ou atrás dela sendo que a bola deverá estar parada e no local onde ela 

saiu. 

6- Faltas dentro da área de meta é concedido um pênalty para o adversário. 

7- É  cobrado escanteio quando o jogador chuta a bola para o gol e esta sai pela linha de 

fundo. 

8- A substituição pode ocorrer a qualquer momento salvo no tempo técnico. 

Complementação: 

1-O uso excessivo de força ou o uso das mãos para controle da bola; empurrões, chutes ao 

adversário ou calçar o adversário com o pé são considerados falta com tiro livre direto ou 

indireto. 

2- tiro livre direto com barreira chute direto ao gol, ou tiro livre indireto com barreira onde a 

bola é passada primeiro para um colega antes de chutar ao gol. 

3-Após a quinta falta coletiva para cada tempo de jogo, todas as faltas ocorridas serão 

cobradas tiro livre direto sem barreira. 

4-As faltas mais duras o árbitro mostra o cartão amarelo ou vermelho. 

5- o jogador pode  tomar dois cartões amarelos, no segundo cartão amarelo o juiz já mostra o 

vermelho junto. 



6-O goleiro pode repor a bola após uma defesa ou cobrança de meta com as mãos mas não 

pode lançar a bola para quadra de ataque e sim para sua quadra de defesa. Se jogar será 

cobrado tiro livre indireto. 

7-O goleiro coloca bola em jogo dentro da sua área de meta e seus companheiros de equipe 

podem tocar a bola, mas o adversário tem de estar fora da área. 

8-A substituição no futsal pode ocorrer a qualquer momento da partida. Com exceção durante 

o pedido de tempo técnico, quando não pode ser realizada a substituição. O jogador que 

desobedecer a regra é punido com cartão amarelo. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       
 

Natureza do Trabalho:  Planejamento semanal  e Tarefa                 

Disciplina: Robótica          

Professor: Wagner de Castro        Etapa : 3ª     

Ano:  6, 7 e 8  anos - turmas 61 , 62 , 71 , 72 , 73 , 81 , 82     

      

Semana de referência : 14/09/2020  até  18/09/2020 

 

 



                                                                                                                                                                       

Metodologia de ensino  :     

Uso da Plataforma  Zoom  

Uso do Whatsapp ) 

    

Objetivos :  

 O aluno deverá participar da aula, emitindo opinião, dando sugestões e, resolvendo os 

exercícios durante a aula online ( Plataforma Zoom ) junto com o professor .  

Descrição e conteúdo  :  

O professor vai usar a Plataforma Zoom , para mostrar a influência da Óptica na Robótica . 

 



                                                                                                                                                                       

OBS O PROFESSOR VAI EXPLICAR OS SLIDES ABAIXO. NÃO HAVERÁ DEVER  

Principais habilidades e competências a serem desenvolvidas  

                          

 Mostrar a interdisciplinaridade entre as disciplinas Robótica, Matemática e Ciências Física  

 Interagir com os alunos , visando uma melhor aprendizagem. 

  Reconhecer que as disciplinas afins, possam tratar de um mesmo assunto.   

 Discutir com o aluno, a importância das atividades práticas para que eles possam construir 

seus conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       

 

 

 

           Espelho Cônvavo   

 

   

 

             C                   F                      V 

 

Objeto antes do centro de curvatura  

A imagem será : 

Real  

Invertida 

Menor 

 



                                                                                                                                                                       

 

Espelho Cônvavo  

 

          A 

 

        B  C                   F                      V 

 

 

Objeto sobre o centro de curvatura  

A imagem formada será  

Real ( formada pelo encontro dos 

raios refletidos ) 

Invertida ( de cabeça para baixo ) 

Mesmo tamanho ( mesma altura ) 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       

 

Espelho Cônvavo  

 

                     

 

            C                    F                      V 

 

 

Objeto entre o centro de curvatura e 

o foco 

 REAL 

INVERTIDA 

MAIOR 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       

Espelho Cônvavo  

 

   

 

             C                   F                      V 

 

 

                   

Objeto sobre e o foco 

 Não há formação de imagens  

Pois os raios refletidos são paralelos 

 

 

 

 

 



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

Professora: Tatiana            Etapa: 2ª            Ano: 7º 01/02/03   -  2 aulas semanais 
Data: 14/09 a 17/09/2020                                                       

 

“I can do all things through Christ which strengthened me”. Philippians 4:13 

 
14/09 - Homework – page:21. => 71 and 73. 
16/09 - Homework – page:21. => 72. 

TURMAS DATAS CONTEUDO HABILIDADES METODOLOGIA 

701 

703 

 

14/09 

 

Festivals around the 
world – Mora about it 

number 02. 

Sequencers and 
connectors – page: 

17. 

 

 

(EF07LI15) Construir repertório 

lexical relativo a verbos 

regulares e irregulares (formas 

no passado), preposições de 

tempo (in, on, at) e conectores 

(and, but, because, then, so, 

before, after, entre outros). 

 

(EF07LI21) Analisar o alcance 

da língua inglesa e os seus 

contextos de uso no mundo 

globalizado. 

 

 

Uso do aplicativo Zoom para explicação da 

matéria. 

 

Uso da tabela de verbos. 

Troca de ideias para expor opiniões. 

 

 

 

702 

 

16/09 

701 

703 

 

17/09 

Sequencers and 
connectors – pages: 

17, 18 and 20. 

Atividade online – 

page: 15 – number 

06 

 

Correção oral e escrita através do 

aplicativo Zoom.  

Uso dos recursos do zoom para explicação 

de matéria. 

 

Leitor de QRcode. 

 

702 

 

18/09 



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

Professora: Vinicius Almeida            Etapa : 3ª            Ano: 7º  Data:  14/09 A 18/09/2020 

 

  

 
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 03 Capítulo 5: Os ecossistemas 

O consumismo e o lixo  

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

Atividades do livro ( pág 27); 

 

1 aula Livro 03 Capítulo 5: Os ecossistemas 

A diferença entre lixão, aterro controlado e aterro 

sanitário 

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

Atividades do livro ( pág 31); 

 

1 aula Livro 03 Capítulo 5: Os ecossistemas 

Lixo tóxico e lixo Radioativo 

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

Atividades do livro ( pág 33); 

 

 

 

 

Habilidades a serem desenvolvidas Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, 

biológicos ou sociais de um ecossistema afetam duas populações, podendo ameaçar ou provocar a 

extinção de espécies, alteração de hábitos, migração, etc. 

 



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

Professora: CÉLIS ÂNGELA                     Ano: 7º Ano  

Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91:2 

PLANEJAMENTO SEMANAL -  

 
DATA CONTEUDO METODOLOGIA Competências e Habilidades 

 

18/09/2020 

 

Arte Barroca 

Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 

 

- Atividade artística – Squishy (término da 

atividade dada em aula anterior). 

 

- Apresentação dos trabalhos artísticos. 

 

-  Cópia no caderno – Arte Barroca 

*Identificar as semelhanças e as diferenças culturais, 

religiosas, étnicas e de gênero, valorizando a 

sociodiversidade e opondo-se à exclusão social e à 

discriminação. 

 

*Identificar elementos que compõem diferentes 

culturas, em épocas diferentes, reconhecendo suas 

características. H18.  

 

*Descrever momentos na história do Brasil em que as 

individualidades socioculturais lutaram pelo respeito à 

diversidade. 

 

 

 

 

 

 

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

Professora: CÉLIS ÂNGELA                     Ano: 7º Ano  

Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91:2 

PLANEJAMENTO SEMANAL -  

 
DATA CONTEUDO METODOLOGIA Competências e Habilidades 

 

15/09/2020 

16/09/2020 

 

 

 

Capítulo 07 

 Livro 03 

Histórias em 

Quadrinhos  

 

Recurso tecnológico: ZOOM e 

Whatsapp 

 

- Aula expositiva e dialogada sobre as 

Histórias em quadrinhos. 

 

= (Linguagem, estrutura, público-

alvo). 

 

 

- Atividades de compreensão textual. 

 

 

*Analisar textos ficcionais, as diferentes formas próprias 

de cada gênero. 

*Analisar os recursos coesivos que constroem a passagem 

do tempo e articulam suas partes. 

*Ler de forma autônoma e compreender os textos 

literários. 

*Selecionar procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes. 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/91/2+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/91/2+


 

 

 

Coronel Fabriciano, 14 de setembro de 2020. 

Prezados pais, cordiais saudações! 

 

Comunicamos-lhes que faremos a reposição das aulas referentes ao mês de 

março. 

Os dias estão dispostos no cronograma das avaliações I e II da terceira 

etapa. 

Pedimos-lhes, por gentileza, uma atenção ao cronograma das avaliações 

que os professores enviarão pelos grupos de WhatsApp. 

É de suma importância que acompanhem seus filhos neste processo de 

ensino remoto.  

As aulas estão sendo ministradas pelos professores, seguindo o horário da 

turma do seu filho (a). 

Salientamos que os alunos acionem a câmera no Zoom e sejam pontuais 

nas atividades programadas de acordo com os planejamentos enviados aos 

pais. 

Sabemos que não está sendo fácil para todos, mas com paciência e fé 

alcançaremos a vitória em nome de Jesus.  

 Quaisquer dúvidas estamos na escola à disposição para atendê-los nos 

seguintes horários: de 9h às 12h e de 14h às 17h. Ligue e agende seu horário.  

#juntossomosmaisfortes 

Deus no comando! 

 

                                        Direção Pedagógica 

         

 

 

“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.” Salmo 23;1 

 


