Bragança Paulista, 30 de abril de 2021.
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis da 1ª série do Ensino Médio
Planejamento Semanal de 03/05 a 07/05

#fiqueemcasa
Estamos felizes por iniciar este ano de 2021, com estudos, dedicação, empenho e a certeza de
que todos serão vitoriosos!
A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos.
Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do
Governo do Estado de São Paulo com o revezamento necessário.
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.

Atenciosamente,

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.

Português:
Nesta semana, iniciaremos o caderno 2.
Frente 1: Módulo 17 (no EAD aparece como módulo 25) - Pronomes indefinidos e demonstrativos:
páginas 297 a 301.
Assistir à aula da professora Maria Márcia, fazer os exercícios da apostila e, posteriormente, as tarefas.
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160301_mariagarrote_linguaportuguesa_1ser
ie_ad
Módulo 19: (no EAD aparece como módulo 28) - Pronomes relativos: páginas 309 a 311.
Assistir à aula da professora Maria Márcia, fazer os exercícios da apostila e, posteriormente, as tarefas.
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160301_mariagarrote_linguaportuguesa_iii_1
serie_ad
Frente 2: Módulo 09 - O Mito da Caverna em nossos dias – pág.367 a 373.
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160212_mariacunha_linguaportuguesa_iii_1s
erie_ad
Assistir à aula da professora Maria de Lourdes (Lu), fazer os exercícios da apostila e, posteriormente, as tarefas.
Frente 3: Módulo 09 - Platão: o Mito da Caverna - páginas 405 a 408.
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ea35145f-86fb-4418-ae6931286f0b602c&instituto=objetivo&referencia=200625_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_I_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=020ac473-427b-45db-846e224a85247938&instituto=objetivo&referencia=200625_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_II_1Serie_AD
Assistir às aulas da professora Elaine Durigam, fazer os exercícios da apostila e, posteriormente, as tarefas.
Redação – Profª. Mariana Perigrino
Nesta semana, continuaremos nossos estudos na frente de Redação do Caderno 02. Para isso, vocês deverão:
Ler o módulo 26 (página 118);
Resolver os exercícios do módulo 26 (páginas 119 a 124);
Ler a proposta “Itinerários_proposta_01” disponível no app;
Seguir as instruções dadas em aula para a facção e entrega da proposta.

Geografia:
Módulo 17 - Clima polares e temperados
Assistir a videoaula no Conteúdo Online:
Fazer os exercícios do Módulo (Apostila): 1 e 2

Química:
Frente 02: Caderno 02
Módulo 19 - Natureza corpuscular da matéria: elétrons nos subníveis (exercícios)
Aula:
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dc473cb1-6e56-4af9-86f3b4975ecee9db&instituto=objetivo&referencia=200403_NabilSaba_Quimica_XI_1Serie_AD
Exercícios:
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dc473cb1-6e56-4af9-86f3b4975ecee9db&instituto=objetivo&referencia=200403_NabilSaba_Quimica_XI_1Serie_AD

Módulo 20 - Natureza corpuscular da matéria: isótopos, isóbaros e isótonos
Aula:
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150723_brunovalle_quimica_v_1serie_ad
Exercícios:
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7f6d7de9-8d76-41b2-9ea6d2c538afe4d1&instituto=objetivo&referencia=200403_NabilSaba_Quimica_XII_1Serie_AD

História:
Módulo 17: Império Bizantino - retomada.
Link da aula do Professora Artur – objetivo.br
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=151119_arturlucchesi_historia_i_1serie_ad
MÓDULO 18 – Os reinos bárbaros.
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=151119_arturlucchesi_historia_ii_1serie_ad
Frente 2: Módulo 10 - A arte românica.
Assista a aula do Professor Ricardo e a correção dos exercícios para facilitar sua compreensão acessando o
link abaixo:
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160510_ricardocarlo_historia_v_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 17 - Seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo
Módulo 18 - Arcos notáveis
Frente 2: Amanda
Módulo 18 - Sistemas de equações
Frente 2: Ana Paula
Módulo 24 - Função polinomial do 1º grau
Módulo 25 - Função polinomial do 2º grau
Links para as aulas EAD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=577446a3-7853-4a84-bc4b6bc1ba871162&instituto=objetivo&referencia=200409_BrunoPereira_Matematica_I_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=44143da9-5ca0-433c-9dea74bd0222a3eb&instituto=objetivo&referencia=200409_BrunoPereira_Matematica_II_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160620_marcelomelo_matematica_i_1serie_
ad
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=91777173-eeac-4256-b8a49fb8a659641c&instituto=objetivo&referencia=200416_BrunoPereira_Matematica_VII_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160620_marcelomelo_matematica_ii_1serie_
ad
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=162c3f5b-eb19-47fb-be9619d069d04210&instituto=objetivo&referencia=200416_BrunoPereira_Matematica_VIII_1Serie_AD

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=054501be-62eb-4a07-a998fdee5692cbeb&instituto=objetivo&referencia=200421_BrunoPereira_Matematica_IV_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f9d8fd8c-017a-468c-8afa3cbb0cf5a94b&instituto=objetivo&referencia=200421_BrunoPereira_Matematica_V_1Serie_AD

Filosofia e Sociologia:
Filosofia
Filosofia na Grécia Antiga
Aristóteles
Veja o vídeo:
Aristóteles
https://www.youtube.com/watch?v=EamIRJofmQ0
Atividade para entrega:
Segundo o vídeo, o que é uma verdade por autoridade?

Biologia:
Frente 1: Módulo 19 - Alterações cromossômicas numéricas euploidias e aneuploidias - profº Cris
Esse conteúdo se encontra da página 137 até a página 143 que você deverá ler na sua apostila e no final do
módulo assistir à vídeo aula do professor Guilherme, no portal do objetivo br pelo Link:
Vídeo - Alterações cromossômicas numéricas euploidias e aneuploidias
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5649f89b-c0c0-40c0-a3776faa2d0717ab&instituto=objetivo&referencia=200409_GuilhermeFrancisco_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 - Alterações cromossômicas numéricas euploidias e aneuploidias
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a0a1399c-15b8-4efc-bdcae47fa9b26cd0&instituto=objetivo&referencia=200403_FernandoSantos_Biologia_III_1Serie_AD
Frente 2: Módulo 9 - Cnidários ou celenterados EAD (portal do Objetivo.br)
Esse conteúdo se encontra da página 221 até a página 226 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 - Cnidários ou celenterado
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ce8569cf-4119-44e4-bc33d7dfe1de43f2&instituto=objetivo&referencia=200409_FernandoSantos_Biologia_II_1Serie_AD
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:
Cnidários ou celenterado
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5ccf384a-d10b-4339-8c61233a61f2681e&instituto=objetivo&referencia=200406_FernandoSantos_Biologia_II_1Serie_AD
Inglês:
Apostila 2, Módulo 9
Leitura e interpretação de texto
Grammar: Reflexive Pronouns
Apresentação de novos vocabulários
Verbs / Substantives
Resolver os exercícios propostos

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, no Conteúdo Online, selecione
disciplina Inglês e acesse o Módulo 9, faça os exercícios e a tarefa do módulo (ícone “tarefa” no canto superior
esquerdo). Ao final do Módulo, confira as resoluções dos exercícios.

Física:
Caderno 2: Módulo 27
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150702_reinaldosouza_fisica_i_1serie_ad
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a32c117f-2ceb-4b02-8149ba8b10bfe956&instituto=objetivo&referencia=200409_JoseFuscella_Biologia_II_1Serie_AD
Caderno 2: Módulo 28
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150625_reinaldosouza_fisica_iii_1serie_ad
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1017ff7e-4b5a-4017-a74f20c0de3d5fe1&instituto=objetivo&referencia=200409_JoseFuscella_Biologia_III_1Serie_AD#
Caderno 2: Módulo 32 - Queda livre
Assistir ao vídeo.
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150625_reinaldosouza_fisica_viii_1serie_ad

Espanhol:
Apostila 2: Módulos 9 e 10 (Clases 9 y 10)
Páginas 4 e 5 – Texto: Lenguas habladas en España; Exercício 4; Uso de preposiciones + artículos; Exercício
5 (La Lechera)
Professor: Carmen Rosa Canisia Watson Barrera
Aula: Una Familia Muy Rara (III)
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=28074607-f6fe-4848-85a543ba7a079cad&instituto=objetivo&referencia=Una%20Familia%20Muy%20Rara%20(III)
Professor: Carmen Rosa Canisia Watson Barrera
Aula: Una Familia Muy Rara (IV)
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=edd9f922-23d0-4a4e-a2f33721876473fa&instituto=objetivo&referencia=Una%20Familia%20Muy%20Rara%20(IV)

Matemática Financeira - Itinerário Formativo:
Módulo 10 - Desconto e valor final

Física do Cosmos - Itinerário Formativo:
O equilíbrio delicado que torna a Terra o berço da Humanidade.
Caderno 2: Módulos 1e 2 - A Física da Terra: Nosso planeta como suporte da vida
Para esta aula esperamos uma participação mais ativa dos alunos, sendo assim uma leitura prévia dos módulos
1 e 2 é essencial para as discussões em sala de aula.

Bacteriologia - Itinerário Formativo:
Sintomas e problemas causados por infecções virais
Da página 103 até a 106

Projeto de Vida - Itinerário Formativo:
Módulo 7 e 8 – FORÇAS DE CARÁTER – vidas que nos inspiram. “Pessoas quietas possuem mentes
barulhentas”.
TC – Fazer para entregar a atividade 4, pág. LXXII.

Mídias Digitais - Itinerário Formativo:
Módulo 2: Caderno 1 - Tecnologias e mídias digitais.
Preenchimento e mídia artística.
• Ler as páginas 76, 77 e 78 - ferramenta de preenchimento.
• Atividade: faça a estrela da página 78 e coloque cor. Salve e me envie por e-mail.
Acesso a plataforma: www.objetivo.br
Nosso e-mail de contato: objetivoinfo.1em@gmail.com

