
 

 

Inf.: 071/20              
 

 Bragança Paulista, 06 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos da 2ª série do Ensino Médio. 

Planejamento Semanal de 06/05 a 13/05 

 

Como já é do conhecimento de todos, hoje, dia 06/05, reiniciaremos nossas aulas de forma virtual. 

Claro que gostaríamos de estar bem pertinho de cada um de vocês, mas somos impedidos e temos 

que fazer a nossa parte! Todos aprendendo e juntos seremos vitoriosos! 

Os professores darão as orientações de estudo para esta semana em vídeos, e segue também por 

aqui os conteúdos que serão desenvolvidos nesta semana, salientando ainda, que as aulas online 

da nossa plataforma, encontrada em www.objetivo.br são de extrema importância para o desenvol-

vimento da programação.  

Ainda lembramos, que se porventura aparecerem dúvidas que vocês não conseguiram sanar através 

do canal on-line nossa orientadora educacional Gislene e eu, Tânia, estaremos a disposição para 

ajudá-los. 

Bom reinício a todos, e vamos para a programação da semana: 

 
Programação: 
Biologia: 

 Apostila 1. 
 Frente 1- módulo 10- fotossíntese e quimiossíntese em bactérias nas páginas 417 e 418. 
 Módulos -11 e 12 - Influência da temperatura, luz e CO2 na fotossíntese nas páginas 419 a 

428. 
 Ao final assistir aos vídeos do Prof. Guilherme e da professora Mônica. (Moni) 
 Frente 2 - módulo 8 - páginas 477 a 480. Ao final assistir os dois vídeos do Prof. Guilherme 

 
Acessar o link https://youtu.be/hJ-9cI6Sxqg para assistir as orientações da professora Cristina. 
 
Acessar o link https://m.youtube.com/watch?v=hnIN2i3RVGU com as orientações do professor 
Marcelo. 
 
 
Filosofia e Sociologia: 
Filosofia: 

 Assunto encerrado na última aula: arte. 
 Próximo tema (previsto para 4 semanas): O Surgimento da Filosofia Ocidental – Os Pré-

Socráticos e Sócrates.  
 Roteiro de aulas:  
 Nas semanas que se seguirão, abordaremos os assuntos primordiais da Filosofia ocidental: a 

razão, a lógica e o discurso. 
 Para tanto, discutiremos as bases do pensamento Ocidental: a Grécia Antiga, com o nasci-

mento da lógica socrática, a maiêutica, e a ruptura com o sofismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
https://youtu.be/hJ-9cI6Sxqg
https://m.youtube.com/watch?v=hnIN2i3RVGU


 

 

Atividades: 

 

O material: FILOSOFIA – OS PRÉ-SOCRÁTICOS E SÓCRATES, está no site do Objetivo.bp, o ma-

terial terá a sequência dos temas propostos para as aulas (“Os Pré-Socráticos”, “O Pensamento So-

crático”, “A vida de Sócrates” e a “Morte de Sócrates”) e os alunos deverão ler o material, que será 

vinculado às aulas gravadas (vídeo-aulas). 

 

 Na 1ª semana de aula de filosofia, os alunos devem ler o conteúdo “Os Pré-Socráticos”. 

 Na 2ª semana, os alunos devem ler “O Pensamento Socrático”, após, devem assistir ao vídeo 

gravado pelo professor, “Os Pré-Socráticos e o Sofismo”, que será entregue aos alunos. 

 Na 3ª semana, os alunos devem ler os conteúdos “A vida de Sócrates” e a “Morte de Sócra-

tes”.  

 Na 4ª semana, os alunos devem assistir ao vídeo “O Pensamento Socrático, a Maiêutica”, 

gravado pelo professor, e que será entregue aos alunos. 

 

Obs.: Importante salientar que no momento o conteúdo é teórico e os alunos devem se dedicar à 

leitura e em assistir aos vídeos propostos. 

 

 Sociologia: 

 Etapa: introduções aos conceitos. 

 Assunto encerrado na última aula: Indústria Cultural e Redes Sociais. 

 Próximas aulas: 

 Sociologia: Teoria do Conhecimento. 

 Os autores primordiais da Sociologia. 

 

Atividades: 

Os alunos receberão o material “Sociologia – Teoria do Conhecimento”, com os tópicos “Introdução”, 

“As Bases da Sociologia” e “A Formação do Pensamento Social”. 

  

 Na 1ª semana de aulas de sociologia, os alunos deverão ler os textos “Introdução” e “As Ba-

ses da Sociologia”. 

 Na 2ª semana, os alunos devem assistir ao vídeo “A Sociologia”, gravado pelo professor, e 

que será entregue aos alunos. 

 Na 3ª semana, os alunos deverão ler o texto “A Formação do Pensamento Social”. 

 Na 4ª semana, os alunos devem assistir ao vídeo “A Formação do Pensamento Social”, gra-

vado pelo professor, e que será entregue aos alunos. 

 

Acessar o link https://youtu.be/3NrpOl3CnUI com as orientações do professor Leandro. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/3NrpOl3CnUI


 

 

Física: 
 Frente 1: 

1- Assistir a vídeo aula do módulo 5 (Potência de uma fonte térmica) na plataforma do Objetivo. 
2- Resolver os exercícios de sala da apostila e as respectivas tarefas de casa. 

 
 Frente 2: 

Retomar os módulos, para relembrar:  
Módulos: 9 ao 12.  

 
Realizar os exercícios do TC e tarefa Net das aulas mencionadas (visto que já foi conteúdo dado ). 
Assistir os vídeos dos módulos 9 ao 12 da frente 2. 
 
Acessar o link https://youtu.be/cLdw_DMRxXE com as orientações do professor Bob. 
 
Acessar o link https://youtu.be/FVc45Rew3eU com as orientações do professor Rodrigo. 
 
Português: 

 Caderno 1. 
Frente 1 – módulo 10 - páginas 369 a 371; módulo 13 – páginas 375 a 378. Assistir às aulas 
(de cada módulo) da professora Maria Márcia: há uma aula explicativa e uma aula em que os 
exercícios são resolvidos. 
Frente 2 – módulos de 10 a 12 – páginas 456 a 464. Assistir às aulas (de cada módulo) da Pro-
fessora Maria de Lourdes – há uma aula explicativa e uma aula em que os exercícios são re-
solvidos.  

 
Redação: 
Para darmos continuidade aos nossos estudos sobre produção e interpretação de textos, seguire-
mos os seguintes passos: 
 
1. Ler a teoria do módulo 05 (páginas 356 e 357) e ler os slides (intitulados “Crônica”) postados no 

APP da escola;  
2. Ver o primeiro vídeo do módulo 05 da professora Maria Márcia Garrote (conteúdo EAD do portal 

objetivo.br), que explica o conteúdo teórico da aula; 
3. Resolver os exercícios do módulo 05 (páginas 359 e 360);  
4. Ver o segundo vídeo do módulo 05 da professora Maria Márcia Garrote (conteúdo EAD do portal 

objetivo.br), que resolve os exercícios e ajuda a sanar dúvidas que podem surgir; 
5. Resolver os exercícios do módulo 11 (páginas 373 a 375); 
6. Ver os dois vídeos do módulo 11 Maria Márcia Garrote (conteúdo EAD do portal objetivo.br), que 

explicam a teoria e resolvem exercícios; 
7. Ver as análises de crônicas reflexivas postadas no APP da escola; 
8. Faça uma crônica reflexiva com base na proposta da Prática de Redação 04. Considere, para a 

sua produção, os conteúdos estudos e analisados até aqui.  
 
Qualquer dúvida em relação ao conteúdo ou aos exercícios feitos, entrem contato para que eu possa 
ajudá-los.   
 
Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=YVtrIXLF8Ew com as orientações da professo-
ra Mariana P. 
 
Acessar o link https://youtu.be/q_9nE4z2aKI com as orientações da professora Luciana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/cLdw_DMRxXE
https://youtu.be/FVc45Rew3eU
https://www.youtube.com/watch?v=YVtrIXLF8Ew
https://youtu.be/q_9nE4z2aKI


 

 

História: 

 Frente 1 

EM – Frente 1 

Módulo 10 – Independência das treze colônias  

Módulo 11 – Movimentos emancipacionistas 

Vídeos referentes a cada Módulo – Professor Ricardo (www.objetivo.br). Faça as anotações 

as quais foram mais enfatizadas pelo professor virtual em seu caderno que facilitará seu 

aprendizado evidenciando os fatores que contribuíram para a concretização do processo de 

independência das 13 colônias e a influência dos movimentos emancipacionistas para o en-

cerramento do sistema colonial europeu na América. 

TC referente a cada Módulo. 

 

 Frente 2 

Módulo 3 – Iluminismo e o despotismo esclarecido. 

1 vídeo – Professor Artur (www.objetivo.br) Faça as anotações as quais foram mais enfatiza-

das pelo professor virtual em seu caderno que facilitará seu aprendizado. Evidencie as carac-

terísticas e objetivos do Iluminismo e o despotismo esclarecido . 

Módulo 4 – Revolução Francesa – Das origens á Revolução burguesa – Evidencie suas ca-

racterísticas. 

TC de cada Módulo. 

 

 Para 2ª série B:  

Frente 2 módulo 6 - Era Napoleônica vídeo  objetivo.br, professor Arthur e tarefa 6. 

  

Acessar o link  https://youtu.be/ri_K9oV_c2A para as orientações do professor Maurício. 

 

Acessar o link https://youtu.be/VGzOZDlnPDA para as orientações da professora Patrícia. 

 

Geografia: 

 Ler as aulas 16 e 17 estrutura fundiária e assistir as vídeo aula do professor Eduardo Brito, 

em seguida fazer as tarefas referentes a aula. 

 Assistir vídeo aula na plataforma (Conteúdo Online) 

 Atividade para entrega: 

 Fazer exercícios da Apostila (p.309): 1, 2, 3, 4 e 6 

 Complementar/Opcional (vídeo – youtube): 

 O que é Agricultura Familiar? 

https://www.youtube.com/watch?v=7c9fsoS0rDo 

 

Acessar o link https://youtu.be/NNY0hI5k_rY com as orientações do professor Webel. 

 

Acessar o link https://youtu.be/zr0L3lxB6SE com as orientações do professor Arthur. 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.objetivo.br/
http://www.objetivo.br/
https://youtu.be/ri_K9oV_c2A
https://youtu.be/VGzOZDlnPDA
https://www.youtube.com/watch?v=7c9fsoS0rDo
https://youtu.be/zr0L3lxB6SE


 

 

Química: 

2°EM A - Frente 1: Módulo 6 - Ligações Covalentes 

1) Assistir ao vídeo do Módulo 6 (Ligações Covalentes) na plataforma Objetivo. 

2) Realizar os exercícios propostos (Exercícios de sala) 

3) Resolver os exercícios de TC (todos)  

 

2°EM B - Frente 2: Módulo 8 - Concentração das soluções 

1) Assistir ao vídeo do Módulo 8 (Concentrações das soluções) na plataforma Objetivo. 

2) Realizar os 3 exercícios propostos (Exercícios de sala) 

3) Resolver os exercícios de TC (1,2,3,5,7,10) 

 

2°EM B - Frente 1:  

  

 Assistir ao vídeo do Módulo 6 (Ligações Covalentes) na plataforma Objetivo. 

 Fazer os exercícios de aula página 258. 

 Resolver os exercícios de TC.  

 

2°EM A - Frente 2:  

 

 Assistir ao vídeo do Módulo 9 (Concentrações das soluções) na plataforma Objetivo. 

 Fazer os exercícios de aula pág. 308 

 Resolver os exercícios de TC 

 Assistir ao vídeo do Módulo 10 (Diluição e Mistura) na plataforma Objetivo. 

 Fazer os exercícios de aula página 311. 

 Resolver os exercícios de TC. 

 

Acessar o link 2EM A: https://youtu.be/gRYIShRmPwU com as orientações do professor Felipe. 

 

Acessar o link 2EM B: https://youtu.be/D5fMrQfT87A com as orientações do professor Felipe. 

 

Acessar o link https://youtu.be/2l-p39EQVQI com as orientações do professor Wassal. 

 

Espanhol: 

 Página 9 – Texto: Breve Historia de la EU. 

 Página 10 – Exercício 4. 

 

Acessar o link https://youtu.be/muhz7VJWWsQ com as orientações da professora Mariana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/gRYIShRmPwU
https://youtu.be/D5fMrQfT87A
https://youtu.be/2l-p39EQVQI
https://youtu.be/muhz7VJWWsQ


 

 

 
 
Inglês: 

 Na apostila, Módulos 9 a 11, páginas 503 a 514.  

 Leitura de Textos. 

 Apresentação de novos vocabulários e verbos.  

 Revisão de Pontos gramaticais:  

 Comparative.  

 Superlative. 

 Resolver os exercícios propostos. 
 
No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, no Conteúdo Online, dis-
ciplina Inglês e acesse o Módulos 9, 10, 11 e faça os exercícios.  
 
Acessar o link https://youtu.be/cWabWdPQOms com as orientações do professor Mauro. 
 
Matemática: 
 
2ª série A: Frente 1 
 

MÓDULOS PÁGINA TEMA EXERCÍCIOS E TAREFAS 

10 e 11 28 
Inversão de matrizes, cálculo de um 
elemento da inversa e propriedades. Deverão ser realizados e as ta-

refas entregues quando retor-
narmos às aulas presenciais. 12 32 Sistemas lineares-Regra de Cramer. 

 

2ª série B: Frente 1 

MÓDULOS PÁGINA TEMA EXERCÍCIOS E TAREFAS 

08 23 Abaixamento da ordem. 

Deverão ser realizados e as ta-
refas entregues quando retor-
narmos às aulas presenciais. 

09 25 Regra de Chió e Teorema de Binet. 

10 e 11 28 
Inversão de matrizes, cálculo de um 
elemento da inversa e propriedades. 

12 32 Sistemas lineares-Regra de Cramer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/cWabWdPQOms


 

 

 
 
 
2ª série A: Frente 2 
 

12 88 Linhas proporcionais. 

13 91 Semelhança de triângulos. 

16 100 Relações métricas nos triângulos. 

 
Assistir as vídeos aulas e desenvolver os exercícios propostos e tarefas de casa. 
 
2ª série B: Frente 2 
 

MÓDULO PÁGINA TEMA EXERCÍCIOS E TAREFAS 

08 76 Polígonos. 

 
Deverão ser realizados e as tare-

fas entregues quando retornarmos 
às aulas presenciais. 

10 81 Quadriláteros notáveis. 

12 88 Linhas proporcionais. 

13 91 Semelhança de triângulos. 

16 100 Relações métricas nos triângulos. 

 
 
Acessar o link https://youtu.be/vV-LjTMq66k com orientações da professora Amanda. 
 
Acessar o link https://youtu.be/D60C6oyZkgU com orientações da professora Ana Paula para 2ª 
série A. 
 
Acessar o link https://youtu.be/tx_G7QI4mdM com orientações da professora Ana Paula para a 2ª 
série B. 

 
 
 

Atenciosamente,  

      
 

 

https://youtu.be/vV-LjTMq66k
https://youtu.be/D60C6oyZkgU
https://youtu.be/tx_G7QI4mdM

