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7 ano



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor

Educação Física / 5º ano ao 9º ano  Cleberson Reinhardt

Período do ano Carga horária semanal

3º Trim. / 2020  Aula Extra

Aula Extra - dia:                                 

 Desenvolvimento do Trabalho.

 Vídeos sobre Esporte Paralímpico, Exercício Físico e Ativ. Física Adaptada

 *Essa atividade é para você conhecer um pouco sobre, Esporte Adaptado...para pessoas que possuem 
algum tipo de deficiência física ou intelectual. 
São 2 vídeos que mostram atletas da “Natação” e “Atletismo - corridas”.

* 1- Assistir os vídeos com atenção; (passado pelo Whatssap do grupo); no dia da aula.

*Você sabia que temos vários campeões e o Brasil é considerado a maior potência nos Esportes 
Adaptados?  Um deles vai mostrar no vídeo de Natação – Daniel Dias.
*Você sabia que os atletas cegos, correm?  eles são acompanhados por um “Guia”...isso é mostrado no
vídeo...duas pessoas correndo lado a lado. (o “guia” tem que ser um corredor muito bom também, para
poder acompanhar o atleta cego).

Pesquise mais sobre o assunto, no You Tube.

Visite o site do Comitê Paralímpico Brasileiro - https://www.cpb.org.br/ 

Então vamos lá!!!

Abração.

https://www.cpb.org.br/


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel
Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)
Língua Inglesa/7º Rosani Cruz  
Período do ano Carga horária semanal
3º trimestre/2020  45 min.

Aula 1 / dia: 13/11/2020 – ATIVIDADE EXTRA                                                 

    Assista ao vídeo e aproveite para afiar sua pronúncia.

    https://youtu.be/jvuy4fvlsa8

https://youtu.be/jvuy4fvlsa8


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Ciências / 7 ano Maria 

Período do ano Carga horária semanal

 3° trimestre 135 minutos 

Aula 1 / dia: Segunda-feira                                                

                                                   As plantas –vegetais

             As plantas são recursos naturais importantes para o homem, por varias razões.

            - Fornecem alimentos

           - Purificam o ar

           - Protegem o solo

           - Fornecem madeira

           Pelo processo de fotossíntese, as plantas também purificam o ar.

           Consomem gás carbônico do ar e filtram o oxigênio para o ar.

           Produzem alimentos e purificando o ar, as plantas tornam-se indispensáveis para a 
vida do homem e dos animais.



Aula extra/ dia: 23/10/2020                      7º ano                                             

     Você sabe o que é trabalhar em equipe? Já passou por alguma situação em que teve
que se unir a algum grupo para resolver um problema?

     Trabalho em equipe ou trabalho de equipe é quando um grupo ou uma sociedade
resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. O trabalho em equipe pode
também ser descrito como um conjunto ou grupo de pessoas que se dedicam a realizar uma
tarefa ou determinado trabalho. (wikipedia)

     Se você puder assistir ao vídeo a seguir para fortalecer suas ideias sobre o trabalho em 
equipe, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=EPqHYWVNz2U 

      Escreva um texto sobre uma situação em que foi necessário você se unir a um grupo, 
família, amigos, turma da escola, para resolver um problema, realizar uma tarefa. Não 
esqueça de colocar um título na sua redação. No mínimo, 10 linhas. ___________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Correções de palavras do vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=EPqHYWVNz2U


- Onde você leu “ ações diciplinadas”, o correto é “  ações disciplinadas  ”.  

- Onde você leu “ intregação”, o correto é “   integração”.  

- Onde você leu “ resuldados”, o correto é resultados.

-  Correto:  “  Os resultados da equipe e o  sucesso pessoal  têm  o mesmo valor  e  cada
conquista é celebrada.

Obs: Entregar essa atividade à direção da escola. Atividade avaliativa.

Aula extra/ dia: 30/10/2020      

      Na nossa língua, existem palavras que utilizamos e são originárias de outros países.
São os estrangeirismos. Exemplos como “rock”, “videogame” e “fast-food” são lembrados
quando falamos nesse grupo de palavras.

      Os estrangeirismos entram no idioma por um processo natural,  em decorrência do
contato  cultural  e  comercial  ou  da proximidade geográfica  entre  países.  Com o tempo,
alguns  estrangeirismos  deixam  de  ser  usados,  enquanto  outros  se  incorporam  ao
vocabulário.

      No vocabulário da língua portuguesa, encontram-se palavras que vieram do espanhol e
do árabe. Outras línguas que exerceram muita influência na nossa língua foram a francesa,
inglesa, italiana, alemã e as línguas africanas e indígenas.

     Ao se incorporarem à língua, alguns estrangeirismos sofrem alteração na pronúncia e
outros mantêm sua forma original. Por exemplo, a palavra “vitraux” ( pronuncia-se “ vitrô”),
do francês, aportuguesou-se como “” vitrô”, já a palavra office-boy, do inglês, mantém sua
forma original.

     Leia o cardápio abaixo:



     Como você certamente observou, a maior parte das palavras do cardápio é constituída
de estrangeirismos. Escolha algumas palavras e escreva ao lado seu significado, de acordo
com seus conhecimentos. Você também pode pesquisar o significado dessas palavras. Não
se  preocupe  em  saber  o  significado  de  todas
elas._____________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Fonte: William Roberto Cereja e Thereza Cochar de Magalhães. Gramática Reflexiva. São 
Paulo: Atual, 2008.



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

GEOGRAFIA-SÉTIMO ANO  ELIZABETE MEDEIROS GOWERT

Período do ano Carga horária semanal

TERCEIRO TRIMESTRE/SETEMBRO  90 min

Aula 1 / dia:     extra 23/10/2020   TERCEIRO TRIMESTRE                                        
ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL
GEOGRAFIA    SÉTIMO ANO -    - PROFESSORA ELIZABETE
Coloquem a data no caderno  23/10/2020  .

Bom Dia  Galera!

Gente! Releiam nossas aulas, procurem na internet, 
e façam um texto( pequeno) sobre a Região  Norte 
Do Brasil, destacando as coisa que vocês acharam 
mais interessantes.

Entreguem na escola ou passem por whats, até o 
final do mês.



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

RELIGIÃO-SÉTIMO ANO  ELIZABETE MEDEIROS GOWERT

Período do ano Carga horária semanal

TERÇEIRO  TRIMESTRE - SETEMBRO  45 min.

Aula 1 / dia:      extra 23/10/2020          TERCEIRO TRIMESTRE                                  
ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL
RELIGIÃO- SÉTIMO ANO                              Professora Elizabete
Colocar a Data no caderno  23/10/2020
.

Pessoal! Vamos refletir sobre a letra dessa música.
Um Refrão Pra Sua Alma

Leandro Borges

Se eu pudesse conversar com sua alma

Eu diria: Fique calma, isso logo vai passar

Eu daria um conselho: Chore mesmo!

E enquanto chora, aproveita pra orar

Porque quem chora pra Deus é consolado

É bem aventurado e Deus não desamparará

Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas

Então desabafa e deixa ele te abraçar

Calma, calma

Não se preocupe, tenha calma

Calma, calma

Eu dedico esse refrão pra sua alma

Se eu pudesse conversar com sua alma

Eu diria: Fique calma, não é só você que sente assim

Não é que você seja estranha

É que você é estrangeira, o seu lar não é aqui

Lá no céu, um dia tudo se encaixa

E o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar



Você vale mais que o mundo inteiro

E por toda sua espera Deus vai te recompensar

Calma, calma

Não se preocupe, tenha calma

Calma, calma

Eu dedico esse refrão pra sua alma

Link do vídeo;

Fonte ; https://youtu.be/_wglO1DOfHo



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Matemática/7º ano Rui Cesar de Avila Vilela

Período do ano Carga horária semanal

Atividade extra Dois período(90 minutos)

Aula 1 / dia:  30/10/2020

    Construção de figuras geométricas com canudos e cordão
    
   Observe as figuras abaixo e construa ao mínimo, duas figuras, postar fotos.        

      





Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Artes/ Marina Zoé

Período do ano Carga horária semanal

Aula Extra – 23/10 45 min

Aula 1 /dia:    







 



Com amor,

Zoé
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