
 

 

 
 
 

 
Bragança Paulista, 30 de julho de 2021. 

 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino fundamental 
  Planejamento Semanal de 02 a 06/08 

 

 

  #fiqueemcasa 
 

Revigorados pelo descanso das férias e muito entusiasmados, retomamos nossas aulas no 

formato híbrido e presencial para todos que assim desejarem, sem necessidade de revezamento 

respeitando o protocolo sanitário, o distanciamento e promovendo a conscientização de todos. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo Zoom e deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas 

EAD caso sejam impossibilitados de participar ou se porventura surgirem dúvidas. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 Senha: 40346666 

para todas as aulas e ainda a programação semanal encontra-se disponível no site 

www.objetivobp.com.br na aba Orientação Online.  

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!  

    

Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria da escola para ajudarmos em suas necessida-

des! 

 

 

 

http://www.objetivo.br/
http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
http://www.objetivobp.com.br/


 

 

 
 
 

Português: 

Apostila 5 - Módulo 5 (Diálogo entre textos - Leitura e Interpretação Textual) 

Aula 1 – Páginas 3 e 4; Para Casa: TC 38. 

Aula 2 – Correção das páginas 3 e 4 e da TC 38. 

Aula 3 – Páginas 5 a 7. 

Aula 4 – Correão das páginas 5 a 7. 

Aula 5 – Páginas 8 a 10; Para Casa – TC 39. 

Vídeos do Portal: Diálogo entre textos - Professor: Andréa Castelaci Martins 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=37ecdc3d-b388-4205-9598-

8a2141683d3f&instituto=objetivo&referencia=180925_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_I_9Ano_AD 

Intertextualidade explícita (I) - Professor: Andréa Castelaci Martins 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bd4af506-dd81-4f4f-940a-

2375060ae8a4&instituto=objetivo&referencia=180925_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_9Ano_AD 

 
 

Geografia: 

Caderno#3: Módulo#5: ÁSIA 

Assistir as vídeoaulas: 

1. Ásia: aspectos físicos e regionalização I. Link:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4803b7b6-9631-46f3-9d19-

fefbb0c0b3bf&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_9Ano_AD 

2. Ásia: aspectos físicos e regionalização II. Link: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=aedb005d-6b4b-4912-90a8-

9672f5d4e89b&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_9Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos em “1. Apresentando o conti-

nente asiático” e “2. Ásia: conhecendo o quadro natural”. Avance até as Tabelas de Regionalização, 

que apresentam Países e suas Capitais, dividindo o continente entre: Ásia Setentrional; Ásia Central; 

Oriente Médio; Extremo Oriente; Sudeste Asiático.  

 

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

Ah, não se esqueça: Agosto é o mês dos Estudantes!!! 

Boa semana, ser humano! 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=37ecdc3d-b388-4205-9598-8a2141683d3f&instituto=objetivo&referencia=180925_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_I_9Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=37ecdc3d-b388-4205-9598-8a2141683d3f&instituto=objetivo&referencia=180925_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_I_9Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bd4af506-dd81-4f4f-940a-2375060ae8a4&instituto=objetivo&referencia=180925_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_9Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bd4af506-dd81-4f4f-940a-2375060ae8a4&instituto=objetivo&referencia=180925_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_9Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4803b7b6-9631-46f3-9d19-fefbb0c0b3bf&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_9Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4803b7b6-9631-46f3-9d19-fefbb0c0b3bf&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_9Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=aedb005d-6b4b-4912-90a8-9672f5d4e89b&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_9Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=aedb005d-6b4b-4912-90a8-9672f5d4e89b&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_9Ano_AD


 

 

 
 
 
 
 

Informática: 

Módulo 8 - Introdução ao HTML5. 

Ler as páginas 3 e 4. 

Atualidade da semana sobre as olimpíadas 2021. 

Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

Nosso e-mail de contato: objetivoinfo.9ano@gmail.com 

 
 

História: 

 
AULA 1 

MÓDULO TEMA 

08 

Guerra Fria 
Páginas: 3 a 7. 
Ao longo dessa aula iremos analisar as transformações militares, polí-
ticas e econômicas em decorrência da Guerra Fria. 

 
→ Link para acessar a vídeo aula:  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=907a65c0-c47f-440e-a5d1-
a0005c270ca5&instituto=objetivo&referencia=200618_FernandoEvangelista_Historia_I_9Ano_AD  
 

Queridos alunos e alunas, realizem a TC 22. 
 
 
AULA 2 

MÓDULO TEMA 

08 

Guerra Fria - parte 2. 
Páginas 7 a 10 
Ao longo dessa aula iremos compreender sobre a corrida armamen-
tista e analisar as propagandas anticomunistas e anticapitalistas. 

 
→ Link para acessar a vídeo aula:  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=939deab2-e225-400c-8541-
6342c7696306&instituto=objetivo&referencia=200618_FernandoEvangelista_Historia_II_9Ano_AD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
mailto:objetivoinfo.6anos@gmail.com
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Matemática: 

Apostila 3 - Módulo 8 (Razão entre grandezas de espécies diferentes). 

Aula 1 - página 3 a 6. 

Aula 2 - página 7 a 10 e TC 34. 

Aula 3 - página 11 a 13. 

Aula 4 - página 14 a 16. 

Aula 5 - página 17 a 18 e TC 35. 

 
 

Arte: 

Aula 1 - assistir vídeo da artista japonesa Yayoi Kusama https://youtu.be/aCwlZnFPrro 

Atividade de colagem com círculos coloridos formando uma composição  

Aula 2 - atividade de colagem com papéis em círculo usando apenas preto e Branco e criar uma 

composição com colagem.  

 
 

Ciências: Física e Química 

3º Bimestre – Caderno 3 - (Matéria e Energia) 

Módulo 10 – Estrutura da matéria 

Aula 1: Fazer a leitura da página 3 (Como é um átomo?).  

Resolver os exercícios (suas experiências) das páginas 3 e 4. 

Aula 2: Fazer a leitura da página 5 (O modelo clássico do átomo). 

Fazer uma pesquisa (no caderno) sobre o modelo atômico de Rutherford. 

Aula 3: Fazer a leitura das páginas 5 e 6 (Número atômico e número de massa) 

Aula 4: Para melhor fixação do conteúdo, assista ao vídeo da Professora Maria Lúcia: 

(Como é um átomo? Átomos isótopos, isóbaros e isótonos). Link: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=661a7192-7818-4878-822a-

0f8e9c26d08c&instituto=objetivo&referencia=200702_MariaCatalani_Ciencias_I_9ano_AD 

Aula 5: Resolver o exercício (agora, é sua vez!) da página 7. 

Tarefa 18: Resolver os exercícios das páginas: 35 e 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/aCwlZnFPrro
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Inglês: 

Na apostila 3, Módulo 9, páginas 1 a 6.  

Texto: Leitura e Interpretação 

Grammar: Modal Verbs  

Vocabulary: Prefixes 

Resolver os exercícios propostos 

Fazer Homework 25 e 26. 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-

plina Inglês, acesse Módulo 9 – In the end, we all become stories! (Objetivo Talks), faça os exercí-

cios dos primeiros quadros. Depois acesse Módulo 9 – In the end, we all become stories! E ao final 

do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 
 

Educação Física: 

Tema: Futebol Americano 

Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2dc8d48e-1b6e-49ce-80c8-0b28f955ed1c&instituto=objetivo&referencia=181009_MarciaSantos_Ingles_I_9Ano_AD

