
Atividades de Artes
1º semana

Positivo on- atividade
* Pesquise quem foi Ariano Suassuna, Suas
principais obras e sua importâcia no cenário
da literatura brasileira.
OBS: Tirar foto da atividade prática e anexar
( esta atividade seria para ser entregue esta
semana, em virtude dos acontecimentos eu
reagendei para que não haja prejuízo.

2ºsemana
Positivo on - Trilha

Unidade 1 - a arte na idade média
Passar por todas as etapas

Atividades de Ciências

7º anos
 Positivo on
1. Trilha - Unidade 2 (Cadeias e Teias alimentares)
Data:
2. Atividade - Resumo (vídeos) e esquema dos Ciclos Naturais
Data:

Atividades Educação Física

7*a,b,c,d
1*semana:Hora de estudos da página 15
2* semana:Hora de estudos da página 24

Atividades de História

7 ano História. Trilha unidade 1 Modernidade e Renascimento e
Avaliação/Atividade Mensal - Renascimento.

- Atividade Grandes Navegações.

Atividades de Geografia

7º ANO - 3 AULAS
CONTEÚDO: Aspectos naturais: geologia, relevo e hidrografia
PORTAL POSITIVOON
Trilha liberada - Localização e características gerais do território brasileiro
Trabalho - Formação territorial e organização do território brasileiro (em
documento world)
7º ANO - 3 AULAS
ATIVIDADE NA APOSTILA: P. 35 E 36 (fotografar e enviar via portal
positivoon)
TRABALHO DE PESQUISA “INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS” (enviar
em documento world)



Atividade Filosofia 7º ano Fundamental.
Professores Lucas e Willian.

- Semana
No portal Positivo On, campo “Atividades”:

Realidade ou Ficção.

- Semana

No portal Positivo On, campo “Atividades”:
Descobrir o que Existe.

Atividades de Espanhol
Para esta e a outra semana serão liberadas, novamente, as trilhas 1 e 2 do
positivo on, para revisão de conteúdos. As unidades 1 e 2 do livro de
atividades também deverão ser feitas.

Atividades de Matemática
Professores: Ednéia e Wilson

Primeira Semana 16/03 a
20/03

Segunda Semana 23/03 a
27/03

7° anos Tema: Operações com
regras de sinais
Capitulo 03: da Apostila

Assistir o vídeo em anexo
para melhor resolução e
entendimento dos exercícios.

- Visualizar o Slide disponível
no arquivo, explicando a
teoria da regra de sinais
(Vídeo 1)

**Adição de números
inteiros (video 2)

Apostila páginas 48, 49 e
50.

Resolver as atividades na
apostila .

Observação:

Todo o conteúdo está na
apostila
Fotografar a resolução e
enviar por ANEXO.

Tema: Adição com mais de
duas parcelas

Para realização dos exercício
s da apostila segue as orient
ações:

- Assistir o vídeo em anexo p
ara melhor resolução e enten
dimento dos exercícios.

**Adição de números inteir
os (video 2) .

Apostila páginas 51, 52, 53 e
54

Resolver as atividades na
apostila.

Observação:

Enviar em anexo ou

fotografar as resoluções dos
exercícios.



Atividades de Inglês
7º Positivo On

Trilha: Unidade 1 (In the kitchen)
Positivo On
- Acessar Atividades - Estudar o
conteúdo disponibilizado (Subject
X Object pronouns)
- Exercícios
- Avaliação



Atividades da disciplina projeto de vida.
Diário de Bordo

Fazer um diário de bordo e um vídeo (curto) de até 1minuto falando sobre:
**Qual a importância de todos no convívio social? E a importância da família
e da escola?
Esse é um tempo para que Você fique perto da pessoa mais importante:
Você mesmo!
Como refletir quem se é, quem é você diante da sociedade.
Como você enxerga os outros.
Como ter empatia pelo outro.

Sugestões para o diário de bordo disponível no youtube, segue o link.

https://youtu.be/8vwlsxsNy5Y

https://youtu.be/WcQJoDQL9Z0

https://youtu.be/XOzfpkmsLYg

https://youtu.be/WcQJoDQL9Z0

