
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 30 de abril de 2021. 

 
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis da 2ª 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. 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-em
http://www.objetivo.br/


 

 

 
 

 

Português: 
 
Nesta semana, iniciaremos o caderno 2. 
Frente 1: Módulo 25 - Aposto e Vocativo – páginas 373 a 376. 
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=160329_mariagarrote_linguaportuguesa_i_2s
erie_ad 
Frente 2: Módulo 17 - O Cortiço (I): aspectos gerais – páginas 489 a 494. 
Não há aula no EAD, pois é sobre o livro que vocês receberam. 
Módulo 18 - Simbolismo: introdução – páginas 495 a 498. 
Assistir à aula da professora Maria de Lourdes (Lu), fazer os exercícios da apostila e, posteriormente, as tarefas.   
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160502_mariacunha_linguaportuguesa_ii_2s
erie_ad 
 
Redação – Profª. Mariana Perigrino 
 
Nesta semana, continuaremos nossos estudos na frente de Redação. Para isso, vocês deverão: 
1. Ler a Prática de Redação 08 (página 87 a 89); 
2. Elaborar um texto e enviar para o e-mail da sua sala. 
ENVIAR O SEU TEXTO ATÉ 07/05 ÀS 16H NO EMAIL objetivobp2a@gmail.com  
Siga as instruções de envio e formatação postadas no app da escola! 
 

Geografia: 
 
Módulo 23 - Agente Endógenos e Exógenos do Brasil 
Assistir a videoaula no Conteúdo Online 
Fazer os exercícios do Módulo (Apostila):  1 e 2 
 
Módulo 24 - Classificação e Unidade de Relevo 
Assistir a videoaula no Conteúdo Online 
Fazer os exercícios do Módulo (Apostila): 2 e 3 
 

Química: 
 
Frente 1: Caderno 02 - Módulo 09 - Forças intermoleculares 
Aula: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160324_brunovalle_quimica_i_2serie_ad 
Exercícios: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fa2114b7-89cf-4a04-81d0-
af961a4ac80b&instituto=objetivo&referencia=200408_NabilSaba_Quimica_I_2Serie_AD 
 

História: 
 
Frente 1: Módulo 18 - Independência do Brasil-Retomada 
Link da aula do Professor Artur – objetivo.br 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160616_arturlucchesi_historia_i_2serie_ad 
 
Módulo 19 - Formação do Estado Nacional brasileiro. 
Link da aula do Professor Artur – objetivo.br 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160616_arturlucchesi_historia_ii_2serie_ad 
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Frente 2: Módulo 10 - Unificação da Alemanha. 
Link da aula do Professor Ricardo – objetivo.br 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150518_ricardocarlo_historia_iii_2serie_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 das frentes 1 e 2 para serem entregues no colégio. 
 

Matemática: 
 
Frente 1: Ana Paula  
Módulo 17 - Característica de uma matriz, discussão de um sistema linear 
Módulo 18 - Exercícios propostos 
 
Frente 2: Amanda 
Módulo 17 - Relações métricas no triângulo retângulo 
Módulo 18 - Exercícios propostos 
 
Links para as aulas EAD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8053fe5f-e945-40f8-a39d-
88101687ea84&instituto=objetivo&referencia=200408_MarceloMelo_Matematica_VII_2Serie_AD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=640c4d40-a11f-4225-ae8e-
4354c70a9a9b&instituto=objetivo&referencia=200408_MarceloMelo_Matematica_VIII_2Serie_AD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9af908ea-03e3-482b-aff7-
5548236e2001&instituto=objetivo&referencia=200406_MarceloMelo_Matematica_I_2Serie_AD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ee01ff5d-0ac3-4788-9c58-
892f1d4d3401&instituto=objetivo&referencia=200406_MarceloMelo_Matematica_II_2Serie_AD 
 

Filosofia e Sociologia: 
 
Filosofia 
Filosofia na Roma Antiga 
Sêneca 
Veja o vídeo: 
7 Lições para gerenciar melhor o Tempo | Sêneca | Filosofia 
https://www.youtube.com/watch?v=NH8QhYsHdUg 
 
Sociologia 
Cultura 
Cultura brasileira e Identidade nacional 
https://www.youtube.com/watch?v=0v583AWWlHw 
 

Biologia: 
 
Frente 1: Módulo 19-e 20 sudação e gutação e transpiração 
Esse conteúdo se encontra da página 127 até a página 137, que você deverá ler na sua apostila e no final do 
módulo faça os exercícios propostos e confira o gabarito 
Vídeo - sudação e gutação e transpiração 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8a9092df-b81f-415f-8630-
4b2f9f6132e7&instituto=objetivo&referencia=200417_AdrianoArruda_Biologia_II_2Serie_AD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7bf049e3-84da-43f6-af12-
c2b843aedc4f&instituto=objetivo&referencia=200417_AdrianoArruda_Biologia_III_2Serie_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 
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Vídeo - sudação e gutação e transpiração 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1979f22f-5c7f-462a-bb2f-
9f44e3998f56&instituto=objetivo&referencia=200406_FernandoSantos_Biologia_III_2Serie_AD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4715c742-c135-41c6-b678-
1d83b5bb34e8&instituto=objetivo&referencia=200406_FernandoSantos_Biologia_IV_2Serie_AD 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Frente 2: Módulo 10 - Genótipo, fenótipo e fenocópia 
Esse conteúdo se encontra da página 205 até a página 208, que você deverá ler na sua apostila e no final do 
módulo faça os exercícios propostos e confira o gabarito. 
Vídeo da aula teórica link: – Genótipo, fenótipo e fenocópia 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=764b26bb-f256-492a-8bec-
ea0db8ee7619&instituto=objetivo&referencia=200416_FernandoSantos_Biologia_II_2Serie_AD 
Vídeo dos exercícios link: - – Genótipo, fenótipo e fenocópia 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b809f24-f6ae-4e36-8b96-
cbe24710d81d&instituto=objetivo&referencia=200406_AdrianoArruda_Biologia_II_2Serie_AD 
 

Inglês: 
 

Apostila 2 - Módulo 17.  
Leitura e interpretação de texto 
Grammar: Indefinites I 
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 os Módulos 17, faça os exercícios e a tarefa do módulo (ícone “tarefa” no canto 
superior esquerdo). Ao final do Módulo, assista a vídeo aula com o Prof. Sidney. Portal Tv Web (unip.br) 
 

Física: 
 

Os fenômenos de reflexão e refração da luz podem ocorrer simultaneamente? 
Por que as estufas se mantêm aquecidas? 
Módulo 19 - Lâmina de faces paralelas I 
Assistir ao vídeo. 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150914_reinaldosouza_fisica_vi_2serie_ad 
 

Módulo 20 - Lâmina de faces paralelas II 
Assistir ao vídeo. 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150914_reinaldosouza_fisica_vii_2serie_ad 
 

Frente 1 - Módulo 9 - Caderno 2 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150703_reinaldosouza_fisica_i_2serie_ad 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6458e649-e569-4ca4-93ff-
dd1eeb67f356&instituto=objetivo&referencia=200413_FelipeAlves_Fisica_I_2Serie_AD 
 

Espanhol: 
 

Apostila 2 – Módulos 9 e 10 (Clases 9 y 10) 
Páginas 3 e 4 - El Pretérito Indefinido de Indicativo (Verbos Regulares); Exercícios 7 a 9 
Professora: Carmen Rosa Canisia Watson Barrera 
Aula: Colores de España (II) 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=29ce1065-2048-4901-a6a6-
919c95a35c2b&instituto=objetivo&referencia=201021_CarmenBarrera_Espanhol_II_2Serie_AD 
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