
 

 

Inf.: 096/20              
 

 Bragança Paulista, 13 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

  Planejamento Semanal de 13/05 a 19/05 

 

   #fiqueemcasa 

Sabemos que na semana que passou todos foram muito colaborativos, atentos e desenvolveram 

suas obrigações com primor.  

Assim, vamos dar continuidade as nossas Atividades Remotas, pois há muito trabalho e aprendi-

zado pela frente. 

Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e 

se necessário for, volte e leia novamente. 

 

 Toda quarta-feira, os planejamentos semanais serão disponibilizados em nosso site, 

www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação Online”. Nestes planejamentos, nossos pro-

fessores, elaboraram as atividades da semana que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês 

deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas; 

 Os vídeos que vocês deverão assistir, estão disponíveis no portal do Colégio Objetivo 

(www.objetivo.br). Vocês terão acesso utilizando matrícula e senha: digite 80520 + RM com 6 

dígitos, onde aparece matrícula ou CPF e repita esse mesmo número para senha Em seguida 

entre em EAD e “CONTEÚDO ON-LINE” e automaticamente você será direcionado para as 

disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades. 

  Acessar e assistir os vídeos sugeridos será muito importante para melhor compreensão do 

conteúdo e na execução das tarefas da apostila. 

 Junto com o planejamento enviaremos um link de vídeo desenvolvido pelos seus professores, 

que vocês deverão acessar, antes de começar as tarefas. Nesse link, constarão orientações 

importantes para que as atividades sejam concluídas com sucesso. 

 

 

 

 

 

 

http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 

deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preci-

so entender que estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Tânia (9 3029-09-27) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 Semanalmente terão em horários pré-estipulados os plantões de dúvida com seus professo-

res da nossa unidade de ensino. 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho! 

 

Segue programação da semana: 

 

Programação: 

Português: 

Acesse o Link https://www.youtube.com/watch?v=iDX0MvnrvMw com as orientações da professora 

Mariana Chiaron. 

 

 Módulo 2: A Argumentação. 

 Páginas 66 a 70 – Leitura e Interpretação Textual de Três Textos (Causa e Consequência, 

Exemplo); Vírgula para Marcar a Elipse do Verbo. 

 Vídeo: Tese e Argumento (I) - Professora Andréa Castelaci  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f3cfd6ef-717b-44e9-ac59-

f95cb318539a&instituto=objetivo&referencia=200212_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_I_9A

no_AD 

 Páginas 71 a 75 – Leitura e Interpretação Textual de Dois Textos (Autoridade, Comprovação) 

 Vídeo: Tese e Argumento (II) - Professora Andréa Castelaci Martins 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9ce3510d-afc0-4c52-ac75-

85d9bab4a539&instituto=objetivo&referencia=200212_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_III_

9Ano_AD 

 Página 75 a 77 – Leitura – Textos Argumentativos. 

 Vídeo: Tese e Argumento (III)- Professora Andréa Castelaci Martins 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ed76f465-95a4-4674-bf7a-

f3619ab16c9e&instituto=objetivo&referencia=200212_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_IV_9

Ano_AD 

 Páginas 78 a 82 – Produção Textual – Texto Dissertativo-Argumentativo. 

 Vídeos: Tese e Argumento (VI) - Professora Andréa Castelaci Martins 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f3561ccb-ab77-49c7-8796-

36b9bf8b8e2d&instituto=objetivo&referencia=200212_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_V_9

Ano_AD 

 Tarefa: 17. 
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Matemática: 

Acessar o Link: https://www.youtube.com/watch?v=I1s15jRSyp8 com orientações da professora Ro-

berta. 

 

 Módulo 4: notação científica - páginas 115 e 116. 

 Vídeo: notação científica (professora Luciana Baia) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5ed94393-f28b-4880-8f80-

4059c94b2c4a&instituto=objetivo 

 4.1- Definição - páginas 117 a 119. 

 Exercícios: páginas 120 e 121 e TC 13. 

 Vídeo: Definição (professora Luciana Baia) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=96566928-3598-4378-9534-

8f99c49b96ac&instituto=objetivo 

 4.2- Problemas envolvendo notação científica - página 121 a 123.  

 Exercícios: páginas 124 a 126 e TC 14. 

 Vídeo: problemas envolvendo notação científica (professora Luciana Baia) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=edf32d96-88ba-45e9-be1c-

5d0291c7cf65&instituto=objetivo 

 4.3- Transformando e simplificando expressões - páginas 127 a 130. 

 Exercícios: páginas 131 e TC 15. 

 Vídeo: transformando e simplificando expressões (professora Luciana Baia) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9dec2b7f-6dde-4616-bf3c-

225240ad98de&instituto=objetivo 

 

História 

Acessar o link https://youtu.be/TqVDO1HVUfs com as orientações da professora Patrícia. 

 

 Módulo 2: A formação da República no Brasil (páginas 45 á 61) 

 3 vídeos: Professor Fernando. 

 Exercícios: páginas 51, 56 e 60: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8ba6696a-21ae-46ab-b3df-

a01cc8f17c34&instituto=objetivo&referencia=200313_FernandoEvangelista_Historia_IV_9Ano

_AD  

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: A economia na República Oligárquica: agricultura, finanças, indústria e extrativismo. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f7a0b3f4-32d5-44ba-97cc-

4af510f9b52f&instituto=objetivo&referencia=200313_FernandoEvangelista_Historia_V_9Ano_

AD  
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 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Resistências rurais: movimentos sociais no campo. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3ffaf361-ee55-44fd-85c9-

57cd4a82d154&instituto=objetivo&referencia=200313_FernandoEvangelista_Historia_VI_9An

o_AD  

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Resistências urbanas: tensões nas cidades. 

 https://youtu.be/TqVDO1HVUfs - Link Patricia Zamper. 

 TC 9, 10, 11 e 12 

 

Ciências: 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=4mVXAoN2UBY com as orientações do profes-

sor Gabriel. 

 

(Vida e Evolução) - Módulo 4 - Hereditariedade. 

 

 Leitura:  

Páginas 44 e 45 (O que é hereditariedade?). 

Páginas 45, 46 e 47 (Mendel, o pai da genética). 

Páginas 49 e 50 (Análise de genealogias ou heredogramas). 

Páginas 51 e 53 (Herança poligênica, do grupo sanguíneo e do fator Rh). 

 

 Vídeos: Professora: Luana Cristina Silva Barros: 

Vídeo 1: (O que é hereditariedade?).  

Vídeo 2: (Mendel, o pai da genética).  

Vídeo 3: (Análise de genealogias ou heredogramas).  

Vídeo 4: (Herança poligênica, do grupo sanguíneo e do fator Rh).  

 Exercícios: Páginas: 44, 48, 49, 50, 52 e 54. 

 Tarefas (9 e 10): Páginas 75, 76, 77 e 78.  

 

(Terra e Universo) - Módulo 5 - Composição, Estrutura e Localização do Sistema Solar. 

 

 Leitura: Páginas 57 e 58 (Sistema solar e nossa localização). 

 Vídeo: Professora: Luana Cristina Silva Barros: Vídeo: (Sistema solar e nossa localização).  

 Exercício: Página: 56. 

 Tarefa (11): Páginas 79 e 80.  
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Geografia: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=BfgSrOI2g4k com as orientações do professor Ar-

thur. 

 

 Revisão Módulo#2: 

 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula com a professora Alexan-

dra Maria, no caderno. 

 5. Páginas 58 a 60: A geopolítica no continente europeu. Antes, durante e no pós-guerra. As-

sistir a vídeo aula: A geopolítica no continente europeu. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4dcdf4eb-f892-44ed-bcf0-

5dab25c876a0&instituto=objetivo&referencia=200302_AlexandraFigueiredo_Geografia_XIV_9

Ano_AD 

 Leitura dos textos e imagens; resolução de exercícios. 

 BREXIT - releia sua pesquisa no caderno. Compare com pesquisas atuais na web sobre o as-

sunto. Tarefa 7 “Geopolítica na Europa". 

 5.1. Páginas 61 a 66: A influência econômica - Globalização e livre mercado. Assistir a vídeo 

aula: A influência econômica. Link:  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6118a635-4705-4be9-8cb1-

e1543fd63215&instituto=objetivo&referencia=200302_AlexandraFigueiredo_Geografia_XV_9

Ano_AD 

 5.2. Página 67: A influência cultural - berço da cultura ocidental. Assistir a vídeo aula: A in-

fluência cultural. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8355344f-156d-466b-9531-

72e3c2c8bf25&instituto=objetivo&referencia=200302_AlexandraFigueiredo_Geografia_XVI_9

Ano_AD 

 5.3. Páginas 68 a 71: A influência militar - A luta pela liberdade! OTAN X Pacto de Varsóvia. 

Assistir a vídeo aula: A influência militar. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=47907079-379a-4b49-a382-

76b9fd707b2d&instituto=objetivo&referencia=200302_AlexandraFigueiredo_Geografia_XVII_9

Ano_AD 

 Leitura dos textos e imagens; resolução de exercícios. Tarefa 8 “Focos de tensão na Europa". 

 

Bons Estudos, ser humano!!! 
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Informática: 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=tVJe88szy0Q com as orientações da professora 

Adriana Macedo. 

 

 Módulo 3: Resolvendo problemas com Python. 

 Ler as páginas 14. 

 Atividades a e b da página 14. 

 No caderno de redação fazer a atualidades. (Ler a notícia escolhida e fazer o resumo). 

 Lembrando de colocar o título, a  data, o site.  

 Acesso à plataforma: www.objetivo.br  

 Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=tVJe88szy0Q 

 

Arte: 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=GLt99XQ7x0M com orientações da professora 

Adriana Fambrini. 

 

 Alunos, vocês deverão ler na apostila de Arte as páginas 15, 16, 17 e fazer a atividade da pá-

gina 18 do módulo 2- "Estética Clássica". 

 Para complementar o assunto tratado no texto da página 16, consulte o Anexo D, presente no 

final da nossa apostila.  

 Após a realização da leitura e da atividade proposta, ampliem seus conhecimentos acessando 

sua conta no portal do Objetivo (www.objetivo.br), entrando em EAD, conteúdo online, arte, 

módulo 2 e assistindo o vídeo aula do professor José Minerini Neto sobre "Estética Clássica 

no Renascimento". 

 

Observação: As apostilas de Arte deverão ser retiradas na secretaria da escola juntamente com o 

material do 2º bimestre.       

  

Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/Jxu-gw9KlqU com orientações do professor Mauro. 

 

 Na apostila, Módulo 3 e 4, páginas 26 a 38.  

 Leitura do texto. 

 Novos vocabulários. 

 Pontos gramaticais: 

 Future – will / be going to. 

 First Conditional (primeira condicional / grande possibilidade) 

 Second Conditional (segunda condicional / pequena possibilidade) 
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 Resolver os exercícios propostos. 

 Exercícios extras páginas 41 e 42. 

 Homework 5 a 8. 

 Homework 9 a 12.  

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdos Acadêmicos, 

disciplina Inglês, no campo Orientações, clique em 1º bimestre, vídeo com a Profª Márcia 

Ainda no site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, agora Conteúdo On-

line, disciplina Inglês, e acesse Módulo 3 – A man without culture is like a zebra without stripes! (Ob-

jetivo Talks) e faça os exercícios e Modulo 4 – I can’t imagine a future without robots! (Objetivo 

Talks) e faça os exercícios. 

 
 

Educação Física: 

 

Acessar o link https://youtu.be/VSDa1khQ__A com orientações do professor Giovane. 

 
 

 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

      
 
 

 


