
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 12 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis da 3ª série do Ensino Médio 
  Planejamento Semanal de 18/02 e 19/02 

 

#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.com.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, 

 

 

 

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


 

 

 
 

 

Português: 

 

 Redação – Profª. Mariana Perigrino e Luciana Rocha 

 Nos dias 18 e 19/02 não há aula na grade horária dessas disciplinas. 

 

Geografia: 

 

 Frente 1: Módulo 02 - Estrutura da População - Crescimento Vegetativo 

 Assistir os vídeos: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e05cab5a-372d-4ebd-8ec4-

93f230631395&instituto=objetivo&referencia=210122_SergioNunes_Geografia_III_3Serie_AD 

 Fazer exercícios do Módulo (Apostila): 1 e 10 

 

Química: 

  

 Apostila 1 

 Frente 1: (prof Wassal): Nos dias 18 e 19/02 não há aula na grade horária dessas disciplinas. 

 Frente 2: (Prof. Felipe): Módulo 2 – Aquecimento e resfriamento 

 Frente 3: (prof Wassal: ): Nos dias 18 e 19/02 não há aula na grade horária dessas disciplinas. 

 Frente 4: ( Prof. Felipe):  Módulo 2 – Elementos e substâncias simples 

 

História: 

 

 Nos dias 18 e 19/02 não há aula na grade horária dessas disciplinas. 
 

Matemática: 

 

 Frentes 1, 2 e 3: Nos dias 18 e 19/02 não há aula na grade horária dessas frentes. 

 Frente 4 - Amanda 

 Módulo 2 - Noções de Estatística - I 

 LINKS PARA AS AULAS ON LINE 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1a4ee2bd-7c55-442d-8beb-

699561672f1b&instituto=objetivo&referencia=200227_JoaoAlves_Matematica_III_3Serie_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=35a5ecf6-5d8e-471a-8618-

2c8207d5b114&instituto=objetivo&referencia=200227_JoaoAlves_Matematica_IV_3Serie_AD 

 

Filosofia e Sociologia: 

 

 Nos dias 18 e 19/02 não há aula na grade horária dessas disciplinas. 
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Biologia: 

 

 Instruções de atividades. Apostila 1 

 Frente 1: Módulo 1 - Prof. Marcelo - Não haverá aula dessa frente - carnaval. 

 Frente 2: Módulo 2 - DNA - replicação e transcrição - Prof. Marcelo 

 Esse conteúdo se encontra da página 43 até a página 46 que você deverá ler na sua apostila, ao final 

do módulo assistir à vídeo aulas do professor Guilherme no portal do objetivo br pelo Link: 

 Vídeo: DNA - replicação e transcrição 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=570d6b02-335d-41b1-9c43-
3265a9755591&instituto=objetivo&referencia=210204_CarolinaRamiro_Biologia_VI_3Serie_AD 

 Faça os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito 

e a resolução feita pelo professor Guilherme, do portal do Objetivo br na vídeo aula pelo link: 

 Vídeo - DNA - replicação e transcrição 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb763668-f8da-4f79-8026-
6bc43837c598&instituto=objetivo&referencia=191220_GuilhermeFrancisco_Biologia_IV_3Serie_AD 

 Frente 3 - Módulo 2 - o tegumento dos animais - Profa. Cris 

 Esse conteúdo se encontra da página 76 até a página 79 que você deverá ler na sua apostila, ao final 

do módulo assistir à vídeo aulas do professor Adriano no portal do objetivo br pelo Link: 

 Vídeo- o tegumento dos animais 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=677272b0-9460-4c61-9626-
f7228481eada&instituto=objetivo&referencia=210204_AdrianoArruda_Biologia_III_3Serie_AD 

 Faça os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito 

e a resolução feita pelo professor Adriano do portal do Objetivo br na vídeo aula pelo link: 

 Vídeo o tegumento dos animais 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f04ce7e3-55b0-4b47-976a-
28afa2d5e814&instituto=objetivo&referencia=210204_AdrianoArruda_Biologia_IV_3Serie_AD 

 Frente 4 - Módulo 2- reprodução nas criptógamas – Profa. Cris 

 Esse conteúdo se encontra da página 113 até a página 118 que você deverá ler na sua apostila, ao 

final do módulo assistir à vídeo aulas do professora Moni no portal do objetivo br pelo Link: 

 Vídeo- reprodução nas criptógamas 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6a2b4dad-82f2-4425-9939-
8eb6ed3d9de0&instituto=objetivo&referencia=210204_MonicaBertoldo_Biologia_III_3Serie_AD 

 Faça os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito 

e a resolução feita pela professora Mônica do portal do Objetivo br na vídeo aula pelo link: 

 Vídeo: reprodução nas criptógamas 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bbc0f5d2-e4f2-4db6-9845-

aa98fcbe67b9&instituto=objetivo&referencia=210204_MonicaBertoldo_Biologia_IV_3Serie_AD 
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Inglês: 

 

 Na apostila 1 - Módulo 2 e 3.  

 Leitura e interpretação de textos 

 Apresentação de novos vocabulários e verbos  

 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 2 e 3 e faça os exercícios. Ao final do Módulo, assista a vídeo aula com o 

Prof. Sidney. Portal Tv Web (unip.br) 

 

Física: 

 

 Caderno 1 

 Frente 1 e 2: não haverá aula nos dias 18 e 19/02 de acordo com o horário. 

 Frente 3: Módulo 3 - Resistores - Leis de Ohm 

 Assistir ao vídeo. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=146ce206-c595-417e-b093-

5febb1f52c03&instituto=objetivo&referencia=200107_ThomasHaupt_Fisica_V_3Serie_AD  

 Módulo 4 - Resistores - Associação 

 Assistir ao vídeo. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ef01d23b-84d7-4ecd-be76-

4c8cdfb377d8&instituto=objetivo&referencia=200107_ThomasHaupt_Fisica_VII_3Serie_AD  

 

Espanhol: 

 

 Clases 1 y 2: Estudiar en el extranjero 

 Páginas: 2 e 3 - Pretérito Imperfecto de Subjuntivo 

 Vídeo do Portal: 

 Professora: Carmen Rosa Canisia Watson Barrera 

 Aula: ¿Por Qué Estudiar en el Extranjero? (I) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5d0cc4fd-e690-4d1c-a42f-

1b8dfab66d02&instituto=objetivo&referencia=%C2%BFPor%20Qu%C3%A9%20Estudiar%20em%20el

%20Extranjero?%20(II)  
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