PLANEJAMENTO DE AULA
FUNDAMENTAL II

TURMA: 7º ANO

DATA: 27/04/20

HISTÓRIA (AULA 5)
PROFESSOR: DOUGLAS MACIEL
MÓDULO DO
LIVRO

• LIVRO 2
• UNIDADE 4
• CAPITULO 1

ASSUNTO

• Maias, Incas e Astecas (Parte
II).

PÁGINAS DO
LIVRO

• Pág. 184 a 190.

PÁGINAS DE ATIVIDADES

• Pág. 187, 189.

PORTUGUÊS (AULA 5)
PROFESSORA: AYHOLÂNDIA MORAES
MÓDULO DO
LIVRO

ASSUNTO

• UNIDADE 4:
Maneiras de
viver, modos
de aprender
• Locução
adjetiva
(Conceito e
aplicação)
• Graus do
adjetivo
(comparativo e
superlativo)

• Estudo linguístico:
• Praticar a utilização das
locuções adjetivas;
• Compreender as formas de
flexionar os adjetivos quanto ao
grau e suas classificações.

PÁGINAS DO
LIVRO

• Pág. 40 a 41.

PÁGINAS DE ATIVIDADES

• Pág. 42, 43 e 44.

EMPREENDEDORISMO (AULA 3)
PROFESSOR: AUTOMÁ OLIVEIRA
TÓPICO

ASSUNTO

• PROJETO:
• O planejamento de um plano
de negócio (FeedBack);
• Pequeno
Empreendedor! • O sumário executivo.

SUGESTÕES

• Link 1:
clique aqui!
• Link 2:
clique aqui!

PÁGINAS DE ATIVIDADES

• Em anexo (1).
• Atividade 03.

Anexo 01
ATIVIDADE 03 – 7º ANO
Chegamos ao 3º ponto do nosso projeto deste bimestre. O projeto Pequeno Empreendedor tem por
objetivo despertar dentro de cada um de vocês a ideia empreendedora, norteando por conceitos
básicos até o desenvolvimento de uma grande ideia. No primeiro momento conhecemos e
desenvolvemos o nosso Plano de Negócios, objeto este que utilizamos para escrever as nossas
ideias, organizando-as, traçando metas e fazendo avaliações. Logo em seguida trabalhamos no
Sumário Executivo que nada mais é do que um resumo do nosso planejamento sempre com enfoque
em quem vai lê. A nossa terceira atividade não fugirá deste universo. DEFINA SEU NEGÓCIO, e
grave um vídeo de no máximo 2 minutos defendendo a sua ideia para um investir (Prof. Automá) e
apresentando como se fosse nossa atividade de seminário em sala de aula. O vídeo deverá seguir o
plano de negócios que voe já me enviou e também devera está de acordo com o seu sumario
executivo.

