
    Roteiro de Estudos  7º ano  

Segunda - feira 
20/04 

Terça - feira 
21/04 

Quarta - feira 
22/04 

Quinta-feira 
23/04 

Sexta - feira 
24/04 

 Português:  
 Autocorreção comentada da lista 
de exercício nº 04 – Substantivo - 
Flexão de Gênero. 
  Copiar as pp. 84, 87 a 90 do livro 
(A língua em foco: Advérbio). 
Obs: não esqueça do cabeçalho no 
início. 

  Postagem de tutorial de como 
acompanhar as aulas (síncronas 
– ao vivo) nas salas de aula 
Google. 

Matemática: 
 videoaula – Revisão sobre Razão. 
 
   autocorreção comentada dos 
exercícios do formulário.  
 
 
 
 Exercícios no formulário para os 
alunos que não realizaram a 
atividade passada.  
 

Português:  
  Acessar a sala de aula 
Google.   
 (aula síncrona)– Substantivo – 
Flexão de número 
  Responder às pp. 27 a 29 da 
Teoria Gramatical. 
  Responder aos exercícios na 
plataforma Google. 
 
 
 

Português:  
 Autocorreção comentada das pp. 
27 a 29 da apostila. 

 
 Copiar as pp. 117 (q1 a q3) e 119 (q1 
e q2) do livro (A língua em foco: A 
morfossintaxe: seleção e combinação 
de palavras).  
 
Obs: não esqueça do cabeçalho no 
início. 
 
   

História: 
 responder os exercícios copiados 
no caderno (p. 80 a 83) + responder 
caderno de atividades (p. 23 a 31). 

 Ciências: 
 Autocorreção comentada 
exercício sobre célula.  
 
 Leitura prévia – Vírus.  
 
 

Matemática: 
  Acessar a sala de aula 
Google.   
 (aula síncrona) –  Introdução ao 
Estudo das Equações 
 
 
História:  
Aprofundar e Conhecer 
  assistir aos vídeos sugeridos e 
responder aos exercícios.  
  

Matemática:  
 videoaula – Potenciação e 
Radiciação. 
  responder aos exercícios.   
 
 
Ciências:  
  Acessar a sala de aula Google.   
 (aula síncrona) – sobre Vírus.  

 
Ciências: 
 videoaula sobre célula.  
 
Espanhol: 
 videoaula paradidático – De no 
em no.  
  responder aos exercícios.  
 

 Geografia:  
   Acessar a sala de aula Google.   
 (aula síncrona) Cap.3 – População 
Brasileira.  
  responder p. 49, 51 (1 a-c) e 52 (2 
a-c) 

Arte:  
 autocorreção comentada dos 
exercícios. 
  responder aos exercícios.  
 

Geografia:  
 autocorreção comentada dos 
exercícios  p. 49, 51 (1 a-c) e 52 (2 a-c).  
 
  Copiar exercícios p. 59 (1,2,3). 

Inglês: 
 Videoaula - Where´s Tina: pp. 3 a 9.  
 Responder aos exercícios do livro 
paradidático   Where´s Tina: pp. 20 a 
29. 

 Programa Semente:  
   autocorreção comentada dos 
exercícios. 
 
Introdução Unidade 2 – Aula 1. 

Redação:  
 videoaula – principais erros 
cometidos na escrita dos textos da 
etapa teste.  
  
   responder ao exercício 
(postagem da semana anterior). 
 
 

História: 
 autocorreção comentada dos 
exercícios.  


