
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 27 de agosto de 2021. 

 
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis da 2ª série do Ensino Médio 

    Planejamento Semanal de 30/08 a 03/09 

 

 
 

 
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. 

 

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. 

 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 
 

Português: 
 

Frente 1: Módulo 62 - Figuras sonoras ou de harmonia  
Assistir às aulas do professor Leonardo, fazer os exercícios da apostila e, posteriormente, as tarefas (metade 
dos exercícios de cada módulo).   
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e380317a-e4f9-4726-ba68-
544a636d8246&instituto=objetivo&referencia=200722_LeonardoLima_LinguaPortuguesa_II_2Serie_AD# 
 
Frente 2: Módulo 41 - Segunda Geração Modernista – Poesia: Jorge de Lima 
Fazer os exercícios da apostila e, posteriormente, as tarefas (metade dos exercícios de cada módulo).   
*Não há vídeo aula no EAD. 
 
Redação: 
Nesta semana, continuaremos nossos estudos na frente de Redação. Para isso, vocês deverão: 
1. Ler a Prática de Redação 17 (página 365); 
2. Redigir e enviar seu texto para o e-mail da sala. 
ENVIAR O SEU TEXTO ATÉ 03/09 ÀS 16H NO EMAIL objetivobp2a@gmail.com 
Siga as instruções de envio e formatação postadas no app da escola! 
 

Geografia: 
 
Módulo 57 - Fontes de energia II: Carvão mineral, xisto e nuclear 
Assistir a videoaula no Conteúdo Online 
Fazer os exercícios dos Módulos (Apostila): 2 e 3 
 
Módulo 58 - Fontes de energia III: Hidrelétrica e biomassa 
Assistir a videoaula no Conteúdo Online 
Fazer os exercícios dos Módulos (Apostila): 6 e 8 
 
Módulo 59 - Fontes de energia IV: Biogás, eólica, solar e oceânica 
Assistir a videoaula no Conteúdo Online 
Fazer os exercícios dos Módulos (Apostila): 6 e 8 
 
Módulo 60 - O processo de industrialização 
Assistir a videoaula no Conteúdo Online 
Fazer os exercícios dos Módulos (Apostila): 4 
 

Química: 
 
(Apostila 3) Frente 1: Módulo 22 - Petróleo 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b61a3223-b9e6-4f5d-8b47-
c50257bf32f7&instituto=objetivo&referencia=200623_NabilSaba_Quimica_III_2Serie_AD 
 
Exercícios: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=244cffe4-9563-4ec8-bbd8-
69320111e872&instituto=objetivo&referencia=200623_NabilSaba_Quimica_IV_2Serie_AD 
 
Frente 2: Módulo 40 - Nitrogenadas 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b8d80c0e-9ae5-4ae7-898d-
6ee6a8dd594a&instituto=objetivo&referencia=200618_NabilSaba_Quimica_I_2Serie_AD 
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História: 
 
Frente 1: Módulo 41 -  Populismo na América Latina 
Link da aula do professor Robson – objetivo.br 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e18c6bc8-8f13-472d-b811-
4fa423759a82&instituto=objetivo&referencia=200722_RobsonSantiago_Historia_IX_2Serie_AD 
Resolva as atividades 1 a 4 – Tc. 
 
Módulo 42 - Era Vargas - Governo Provisório de Vargas 
Link da aula do professor Robson – objetivo.br 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=76957e6f-f812-4fc9-b251-
7be976ca665e&instituto=objetivo&referencia=200729_RobsonSantiago_Historia_I_2Serie_AD 
Resolva as atividades 1 a 4 – Tc. 
 
Frente 2: Módulo 21 - Revolução Russa - Fase socialista 
Link da aula do professor Robson – objetivo.br 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9638c5d2-569d-4f26-b83a-
840047aa4f25&instituto=objetivo&referencia=200729_RobsonSantiago_Historia_XII_2Serie_AD 
Resolva as atividades 1 a 4 – Tc. 
 
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 41 - Posições relativas entre duas retas 
Módulo 42 - Equação de uma reta que passa por P (Xo;Yo) 
Links para as aulas EAD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150706_antoniogoncalves_matematica_i_2se
rie_ad 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150706_antoniogoncalves_matematica_ii_2s
erie_ad 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=117bc266-570c-4aea-8542-
7f2d7ba10256&instituto=objetivo&referencia=200603_MarceloMelo_Matematica_I_2Serie_AD  
Fazer todas as tarefas do módulo 41 
 
Frente 2 - Amanda 
Módulo 41 - Exercícios Complementares sobre Cone 
Módulo 42 - Esfera e suas partes 
Links para as aulas EAD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150706_antoniogoncalves_matematica_vii_2
serie_ad  
Fazer as tarefas do módulo 42 
 

Filosofia e Sociologia: 
 
FILOSOFIA 
Assista o vídeo 
Democracia Na América - Alexis De Tocqueville | Macat [Legendado PT-BR] 
https://www.youtube.com/watch?v=HYKphUqm1fw 
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SOCIOLOGIA 
Indústria Cultural 
Assista o vídeo 
Meios de comunicação, alienação e indústria cultural 
https://www.youtube.com/watch?v=xUSTCOaxbqw 
Explique o que é Indústria Cultural 
 

Biologia: 
 
(Apostila 3) Frente 1: Módulo 37- respiração humana (terminar)  
Fazer os exercícios 1,3 e 4 de todos os módulos F1 e F2, dados na semana. 
Esse conteúdo se encontra da página 122 até a página 124 que você deverá ler na sua apostila e no final do 
módulo faça os exercícios propostos e confira o gabarito. 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=391e319a-30ff-4967-af4b-
44e455bbca3d&instituto=objetivo&referencia=191129_FernandoSantos_Biologia_V_2Serie_AD 
 
Vídeo - respiração humana 
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 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=55a8c351-1095-4007-a014-
3db145620d7e&instituto=objetivo&referencia=191010_FernandoSantos_Biologia_V_2Serie_AD 
 
Módulo 38 - tipos de circulação 
Esse conteúdo se encontra da página 125 até a página 129 que você deverá ler na sua apostila e no final do 
módulo faça os exercícios propostos e confira o gabarito. 
Vídeo - tipos de circulação 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0e0bf3f9-a51f-4750-958a-
f78b70b53ab8&instituto=objetivo&referencia=200715_FernandoSantos_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 
Vídeo- tipos de circulação 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=03887e8c-0133-4402-a47c-
43610c4c31a7&instituto=objetivo&referencia=191010_FernandoSantos_Biologia_VI_2Serie_AD 
 
Frente 2: Módulo 21 - interação gênica 
Esse conteúdo se encontra da página 169 até a página 173 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:  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9960afde-6fc0-4f6c-9887-
8af1dddc4508&instituto=objetivo&referencia=200525_FernandoSantos_Biologia_V_2Serie_AD 
Vídeo dos exercícios link:  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=517dbe7b-32da-403c-b885-
26031bfa5838&instituto=objetivo&referencia=191015_FernandoSantos_Biologia_V_2Serie_AD 
 

Inglês: 
 

(Apostila 3) 
Aula 1: Módulo 41  
Leitura e interpretação de texto 
Apresentação de novos vocabulários  
Verbs / Substantives 
Exercícios  
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Aula 2: Módulo 42  
Leitura e interpretação de texto 
Apresentação de novos vocabulários  
Verbs / Substantives 
Exercícios  
 
No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, no Conteúdo Online, selecione 
disciplina Inglês e acesse os Módulos 41 e 42, faça os exercícios e as tarefas de 1 a 6 dos módulos (ícone 
“tarefa” no canto superior esquerdo). Ao final dos Módulos, assista as vídeo aulas com o Prof. Sidney.  
 

Física: 
 

Frente 1: Módulo 20 - gases Perfeitos 
http://conteudoonline.objetivo.br/Aula/Index/4426 
TC: todos os exercícios 
 
Módulo 39 - Potência e intensidade de ondas I 
Assistir ao vídeo. 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c9652d89-f445-4ced-89e6-
4a292744cdfb&instituto=objetivo&referencia=200724_ReinaldoSouza_Fisica_I_2Serie_AD 
 
Módulo 40 - Potência e intensidade de ondas II 
Assistir ao vídeo. 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b587a965-45e1-418d-9ddc-
a20039234ba6&instituto=objetivo&referencia=200724_ReinaldoSouza_Fisica_III_2Serie_AD 
 

Espanhol: 
 

(Apostila 3) Clases 21 y 22 
Páginas 8 y 9 – El Imperativo con “Vos”. 
Não há vídeos disponíveis para esses módulos. 
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