
SEMANÁRIO – 7º ANO/FUNDAMENTAL II 

QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO 

História: Completar os estudos a respeito do 

Período Medieval / Capítulo 2: Parte VI - A arte 

Medieval e parte VII - A ciência medieval (ver 

orientações específicas no Plano de Estudos) – 

entrega/envio dia 22/03 para o email do professor. 

 

Inglês: Exercícios, página 32 (itens A e B); página 

33 (itens A - leitura e B - respostas) - fazê-los no 

livro, e enviar as respostas por e-mail e qualquer 

dúvida, enviar a mesma por e-mail, também. 

 

Língua Portuguesa e Redação: 18/03 a 20/03. 

Realizar as atividades do Plano durante os dias 

acima. Seguem orientações no mesmo documento. 

 

Matemática: Realizar a leitura do capítulo 3 

(Páginas 57 à 60) e assistir o vídeo recomendado no 

roteiro de estudos.  

 

Ciências: Características gerais dos seres vivos - 

Leitura do capítulo 1 e realização dos exercícios do 

Conhecimento em Construção. 

Obs. : estes exercícios se encontram ao fim do 

capítulo, após os exercícios do Conhecimento em 

Ação. Para a realização é necessário estar no 

Material Didático Digital no modo online.  

● realizar até o dia: 24/03 

 

Geografia: Observar atentamente as instruções do 

Plano de Estudo da disciplina, fazer a leitura atenta 

do Capítulo 3 do livro didático e iniciar as 

atividades propostas no Tarefário (contido no 

mesmo documento do Plano). 

Inglês: Exercícios, página 34 (itens A e B);  página 

35 (item C); página 122 - fazê-los no livro, e enviar 

as respostas por e-mail e qualquer dúvida, enviar a 

mesma por e-mail, também. 

 

Língua Portuguesa e Redação: 18/03 a 20/03. 

Continuação das atividades propostas para a 

semana. 

 

História: 18/03 a 20/03. 

Continuação das atividades propostas para a 

semana. 

 

Filosofia: as atividades serão enviadas na semana 

de 23 a 27/03. 

 

Geografia: Continuar as atividades do Tarefário 

proposto sobre os conteúdos do Capítulo 3. 

Língua Portuguesa e Redação: 18/03 a 20/03. 

Continuação das atividades propostas para a 

semana. 

 

Matemática: Fazer os exercícios 1 ao 7 

(Conhecimento em ação - Páginas 61 à 64) 

 

Geografia: Continuar as atividades do Tarefário 

proposto sobre os conteúdos do Capítulo 3. Data de 

entrega (22/03). Enviar pelo Google Sala de Aula 

(foto ou escaneamento dos exercícios). 

 


