Bragança Paulista, 27 de agosto de 2021.
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis da 1ª série do Ensino Médio
Planejamento Semanal de 30/08 a 03/09

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na medida
do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-em
Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso
de impossibilidade da participação deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas
EAD.
Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem
sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na
escola.

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao
aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por
aulas remotas.

Atenciosamente,

Português:
Frente 1: Módulo 59 - Crônica
Assistir às aulas da professora Ana Carol, e do professor Leonardo, fazer os exercícios da apostila e,
posteriormente, as tarefas (metade dos exercícios de cada módulo).
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f5ed0cde-5eb1-4c5c-8f86b2eb730ad8a0&instituto=objetivo&referencia=200722_AnaFerreira_LinguaPortuguesa_V_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=32b0e64b-65a5-435e-8fac6cf8da992664&instituto=objetivo&referencia=200722_AnaFerreira_LinguaPortuguesa_VI_1Serie_AD
Frente 2: Módulo 21 - Almeida Garrett e Alexandre Herculano
Assistir às aulas da professora Elaine, fazer os exercícios da apostila e, posteriormente, as tarefas (metade dos
exercícios de cada módulo).
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=639ab0c2-408f-422a-96930839b07a6c09&instituto=objetivo&referencia=200729_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_I_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=57f4c83f-606b-4c8f-ae81456c80b2da6f&instituto=objetivo&referencia=200729_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_II_1Serie_AD
Frente 3: Módulo 21 - Camilo Castelo Branco
Assistir às aulas das professoras Lu e Elaine, fazer os exercícios da apostila e, posteriormente, as tarefas
(metade dos exercícios de cada módulo).
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=30ebec6c-688b-41f8-89c918a22514a1f2&instituto=objetivo&referencia=200729_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_III_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6d9aef88-6cac-422d-a1041b8ca3655ec5&instituto=objetivo&referencia=200729_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_IV_1Serie_AD
*Manteremos para essa semana os mesmos módulos das F2 e 3.
Redação – Nesta semana, continuaremos nossos estudos na frente de Redação do Caderno 03. Para isso,
vocês deverão:
1. Ler a proposta da Prática de Redação 17 (página 271);
2. Redigir seu texto e enviar para o e-mail da sala.
ENVIAR O SEU TEXTO ATÉ 03/09 ÀS 16H NO EMAIL objetivobp1a@gmail.com
Siga as instruções de envio e formatação postadas no app da escola!

Geografia:
Módulo 40 - Setor primário da economia
Assistir a videoaula no Conteúdo Online
Fazer os exercícios dos Módulos (Apostila): 3 e 5

Química:
(Apostila 3) Frente 2: Módulo 40 - Natureza corpuscular da matéria: fórmula porcentual
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9b181c83-daaf-48a4-bd5a2e75f41c4f12&instituto=objetivo&referencia=200608_NabilSaba_Quimica_III_1Serie_AD
Exercícios:
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=baf100f2-fa09-4860-9982ec8863a90d68&instituto=objetivo&referencia=200610_NabilSaba_Quimica_IV_1Serie_AD
Frente 1: Módulo 21 - Indicadores e reações de neutralização (experimentos)
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=16a516c9-a667-493c-a069a5b7bb331745&instituto=objetivo&referencia=200803_NabilSaba_Quimica_I_1Serie_AD

História:
Módulo 41 - Absolutismo inglês – apogeu
Link da aula da professora Regina – objetivo.br
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=672bf2db-3efc-4acc-83c7ee98072bdbba&instituto=objetivo&referencia=200622_ReginaSantos_Historia_III_1Serie_AD
Resolva as atividades 1 a 4 – Tc.
Módulo 42 - Revoluções Puritana e Gloriosa
Link da aula da professora Regina – objetivo.br
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7f93f15a-907d-4d64-9cf40420aa9cb96e&instituto=objetivo&referencia=200622_ReginaSantos_Historia_V_1Serie_AD
Resolva as atividades 1 a 3 – Tc.
ARTE: Módulo 21 - Pós-Impressionismo e Simbolismo
Resolva as atividades 1 a 4 – Tc.
Link da aula da professora Regina – objetivo.br – explicação
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fc6a5308-141a-4811-9fe903c8f3a49f6d&instituto=objetivo&referencia=200717_ReginaSantos_Historia_III_1Serie_AD
E correção dos exercícios:
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e21f8d7d-01d0-4d06-921c07b6f0e28995&instituto=objetivo&referencia=200717_ReginaSantos_Historia_IV_1Serie_AD
Assista as aulas dos professores do objetivo.br para facilitar ainda mais a compreensão dos conteúdos e
posteriormente revolva as Tcs referentes a cada módulo citados das frentes 1 e 2 para serem entregues no
colégio.

Matemática:
Frente 1 - Amanda
Módulo 37 - Lei dos senos
Links para as aulas EAD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=140711_antoniogoncalves_matematica_i_1se
rie_ad
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8170c262-401b-43af-9bc48178ee285af9&instituto=objetivo&referencia=200528_JoaoAlves_Matematica_V_1Serie_AD
Frente 2 - Amanda
Módulo 41 - Equações logaritmicas
Módulo 42 - Equações logaritmicas – Exercícios Complementares
Links para as aulas EAD
Vídeos não disponíveis
Frente 1 Ana Paula
Módulo 44 - Termos equidistantes dos extremos
Links para as aulas EAD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150703_antoniogoncalves_matematica_iv_1s
erie_ad
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3889e814-90b2-491a-9fa5cf06866b608d&instituto=objetivo&referencia=200801_JoaoAlves_Matematetica_VI_1Serie_AD

Filosofia e Sociologia:
FILOSOFIA
Filosofia Moderna
Poder Executivo e Legislativo e Eleições
Assista o vídeo
Entenda como funciona o processo eleitoral brasileiro
https://www.youtube.com/watch?v=yO2yOEAnFiU
Qual a mudança que você faria no processo eleitoral?

Biologia:
(Apostila 3) Frente 1: Módulo 38 - As angiospermas- classificação - características
Fazer os exercícios 1,3 e 4 de todos os módulos F1 e F2, dados na semana.
Esse conteúdo se encontra da página 126 até a página 133 que você deverá ler na sua apostila e no final do
módulo assistir à vídeo aula do professor Adriano, no portal do objetivo br pelo Link:
Vídeo - As angiospermas- classificação-características
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=85cc397a-2be7-49fb-bb6be29d346e578c&instituto=objetivo&referencia=191010_FernandoSantos_Biologia_III_1Serie_AD
Faça os exercícios propostos pela apostila e pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito e a
resolução, no portal com o professor Paiva.
Vídeo - As angiospermas- classificação-características
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=54b99fcf-8993-475e-87901940a1c395c4&instituto=objetivo&referencia=191129_FernandoSantos_Biologia_IV_1Serie_AD
Frente 1: Módulo 39 - A flor das angiospermas
Esse conteúdo se encontra da página 134 até a página 137 que você deverá ler na sua apostila e no final do
módulo assistir à vídeo aula do professor Adriano, no portal do objetivo br pelo Link:
Vídeo - A flor das angiospermas
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=54b99fcf-8993-475e-87901940a1c395c4&instituto=objetivo&referencia=191129_FernandoSantos_Biologia_IV_1Serie_AD
Faça os exercícios propostos pela apostila e pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito e a
resolução, no portal com o professor Paiva.
Vídeo - A flor das angiospermas
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=85cc397a-2be7-49fb-bb6be29d346e578c&instituto=objetivo&referencia=191010_FernandoSantos_Biologia_III_1Serie_AD
Frente 2: Módulo 20 - Equinodermos EAD (portal do Objetivo.br)
Esse conteúdo se encontra da página 186 até a página 190 que você deverá ler na sua apostila e no final do
módulo, fazer os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito.
Vídeo - Equinodermos
https://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/3BM21E170821EADO
Faça os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito e a
resolução feita pelo professor Paiva, do portal do Objetivo br na vídeo aula pelo link:
Vídeo - Equinodermos
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5fa4321b-ee12-4695-a2415883d2dcd357&instituto=objetivo&referencia=190730_GuilhermeFrancisco_Biologia_VI_1Serie_AD

Inglês:
(Apostila 3)
Aula 1: Módulo 21
Leitura e interpretação de texto
Apresentação de novos vocabulários
Verbs / Substantives
Exercícios
Aula 2: Módulo 21 (online)
Leitura e interpretação de texto
Apresentação de novos vocabulários
False Friends
Exercícios
No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, no Conteúdo Online, selecione
disciplina Inglês e acesse o Módulo 21, faça os exercícios e as tarefas de 1 a 6 do módulo (ícone “tarefa” no
canto superior esquerdo). Ao final do Módulo, assista a vídeo aula com o prof. Sydney.

Física:
Módulo 59
https://conteudoonline.objetivo.br/aula/index/3442?token=bb723deef234415ba6748da4f26b96f9
Módulo 60
https://conteudoonline.objetivo.br/aula/index/9935?token=0e10ac084bcc4b6487fe32760e058d9d
TC: Todos os Exercícios
Módulo 63 - Plano inclinado com atrito
Assistir ao vídeo.
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f04179a5-946c-4bc1-90e065856647ec15&instituto=objetivo&referencia=200715_ReinaldoSouza_Fisica_I_1Serie_AD

Espanhol:
(Apostila 3) Clases 21 y 22
Páginas 11 e 12– Interpretação Textual; Números Ordinais.
Não há vídeos disponíveis para esses módulos.

Matemática Financeira - Itinerário Formativo:
Módulo 20 - Taxa de juro real e taxa de juro nominal

Física do Cosmos - Itinerário Formativo:
(Caderno 3)
Módulo 05 - A Física da salvação: mundos artificiais, colonização da Lua e de Marte e a busca por
planetas habitáveis
Para esta aula esperamos uma participação mais ativa dos alunos, sendo assim uma leitura prévia dos módulos
3 e 4 é essencial para as discussões em sala de aula.
Enviar grupos para o e-mail: rofoleis1989@gmail.com

Bacteriologia - Itinerário Formativo:
(Caderno 3) Biologia: saúde humana - Virologia e Bacteriologia
Bacteriologia Básica Mecanismos de Transmissão Bacteriana e Diagnósticos
Módulos 9 e 10
Da página 119 a 123

Projeto de Vida - Itinerário Formativo:
Teste para ajudar na escolha profissional – “Pense e Responda” e fichas coloridas.
Atividade será feita em sala de aula.

Mídias Digitais - Itinerário Formativo:
(Caderno 3) Tecnologias e mídias digitais.
Competências Gerais da BNCC.
Preenchimento e mídia artística.
Corel Photo-paint e configuração da página para trabalhar a imagem.
• Ler a página 51. (Menu Texto - opção texto e fonte)
• Atividade da página 51. (Enviar por e-mail para nota).
• Atividade da capa do caderno-entregar no dia 26/08.
Acesso a plataforma: www.objetivo.br
Nosso e-mail de contato: objetivoinfo.1em@gmail.com

