
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 11 de junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 14/06 a 18/06 

 

 #fiqueemcasa 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Go-
verno do estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

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 

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! 

 

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


 

 

 

 

 

Português: 

 Apostila 2 - Módulo 4: Prescrição e Informação. 

 Páginas 61 até a 65 – Leitura e Interpretação de Texto; Orientação. 

 Vídeo: Orientação (I) - Professora Andréa Castelaci Martins. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8b674986-2b7e-46c2-8623-

b5f13f75a030&instituto=objetivo 

 Tarefa: 35. 

 

Geografia: 

 Caderno#2: 2° bimestre! 

 Módulo#4: Construindo Mapas 

 Semana Especial de Revisão para a AV#2 e Tira-dúvidas para o TG#2. 

 Não se esqueça de concluir as Tarefas de sua belíssima Apostila. 

 
Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. 

Lembre-se: Junho é mês de Festa!!! 
Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

 Módulo 4: Repetições. Ler as páginas 25 e  26. 

 Atividades das páginas 25 e 26. 

 Dar continuidade no PP. 

 Acesso ao GDB online: https://w ww.onlinegdb.com/ 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

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

 

História: 

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

07 
O Brasil na Segunda Guerra Mundial e a redemocratização. 
Páginas: 56 a 59. 
Nessa aula vamos a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.   

 
→ Link para acessar a vídeo aula:  https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9c87c9dd-e4fd-
4eeb-97d2-
d49cc3b08212&instituto=objetivo&referencia=210526_FernandoEvangelista_Historia_IV_9Ano_AD_
ZOOM  

Queridos alunos e alunas, realizem a Tarefa 20. 
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AULA 2 

MÓDULO TEMA 

07 
Redemocratização 
Páginas: 61 a 63. 
Ao longo dessa aula iremos entender como se deu o fim da Era Vargas.   

→ Link para acessar a vídeo aula:  https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cbdfb3e3-a49d-
4cef-b05f-
5e7532e020b0&instituto=objetivo&referencia=210526_FernandoEvangelista_Historia_V_9Ano_AD_
ZOOM  

Queridos alunos e alunas, realizem a Tarefa 20. 
 

 

Matemática: 

 Apostila 2 - Módulo 6 - Equações do 2º grau 

 6.5. Estudo das raízes de uma equação do 2° grau (soma e produto) - página 90 a 94 

 Exercícios: página 94 a 96 e TC 30 

 Vídeo: Estudo das raízes de uma equação do 2° grau (soma e produto) I e II (professora Ro-

sana Perleto) 

 Parte I 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=78d9d870-c8d3-4a50-85fb-

73966cac598c&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XI_9Ano_

AD_ZOOM 

 Parte II 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=de33f67f-c19e-4d35-9896-

29efe419f46a&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XII_9Ano_

AD_ZOOM 

 6.6. Resolvendo problemas - página 97 a 101. 

 Exercícios: página 101 a 103 e TC 31 

 Vídeo: Resolvendo problemas I e II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a5833c50-83b0-494a-9e87-

ed8bbaab1f08&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XIII_9Ano

_AD_ZOOM 

 Parte II 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3b6b77b7-4c6f-41ed-bbc0-

c782704f1a27&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XIV_9Ano

_AD_ZOOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cbdfb3e3-a49d-4cef-b05f-5e7532e020b0&instituto=objetivo&referencia=210526_FernandoEvangelista_Historia_V_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cbdfb3e3-a49d-4cef-b05f-5e7532e020b0&instituto=objetivo&referencia=210526_FernandoEvangelista_Historia_V_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cbdfb3e3-a49d-4cef-b05f-5e7532e020b0&instituto=objetivo&referencia=210526_FernandoEvangelista_Historia_V_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cbdfb3e3-a49d-4cef-b05f-5e7532e020b0&instituto=objetivo&referencia=210526_FernandoEvangelista_Historia_V_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=78d9d870-c8d3-4a50-85fb-73966cac598c&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XI_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=78d9d870-c8d3-4a50-85fb-73966cac598c&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XI_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=78d9d870-c8d3-4a50-85fb-73966cac598c&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XI_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=de33f67f-c19e-4d35-9896-29efe419f46a&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XII_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=de33f67f-c19e-4d35-9896-29efe419f46a&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XII_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=de33f67f-c19e-4d35-9896-29efe419f46a&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XII_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a5833c50-83b0-494a-9e87-ed8bbaab1f08&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XIII_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a5833c50-83b0-494a-9e87-ed8bbaab1f08&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XIII_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a5833c50-83b0-494a-9e87-ed8bbaab1f08&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XIII_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3b6b77b7-4c6f-41ed-bbc0-c782704f1a27&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XIV_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3b6b77b7-4c6f-41ed-bbc0-c782704f1a27&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XIV_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3b6b77b7-4c6f-41ed-bbc0-c782704f1a27&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XIV_9Ano_AD_ZOOM


 

 

 
 
 
 

Arte: 

 Apostila pág. 23, 24 e 25. 

 Assistir os vídeos sobre arte medieval e arte bizantina  (mosaicos)  

https://youtu.be/9Ed9XH0mRrU 

https://youtu.be/xfpBw5a7fMY 

Fazer um mosaico  com EVA em sala de aula.  

 

Ciências: 

 (Terra e Universo) - Módulo 09 – Astronomia, cultura e vida humana fora da Terra. 

 Leitura: Páginas: 38 e 39 (Observação do céu como elemento cultural). Páginas: 40 e 41 (As 

constelações). 

 Vídeo (Professora: Maria Lúcia Catalani): (Observação do céu como elemento cultural e as 

constelações).  

 Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c069f5fc-da20-456d-991a-

df79641b8d11&instituto=objetivo&referencia=200406_MariaCatalani_Ciencias_I_9Ano_AD 

 Exercícios: Página: 42. 

 

Inglês: 

 Na apostila 2, Módulo 8, páginas 31 a 34 

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Grammar: Present Perfect + already, just, never, yet, ever 

 Verbs: Past / Past Participle 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 24 

 

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

plina Inglês, acesse Módulo 8 – Don’t stop until you’re proud! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos 

primeiros quadros. Depois acesse Módulo 8 – Don’t stop until you’re proud! E ao final do módulo as-

sista a vídeo aula com a Prof. Elaine. Portal Tv Web (unip.br) 

 
 

Educação Física: 

 Tema: Olimpíadas / Racismo no esporte. 

 Planejamento: Consultar APP e assistir filme anexo. 
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