
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 27 de agosto de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 30/08 a 03/09 

 
 

 
 

 #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 necessidades! 
 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familia-

res e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

 

 

 

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


 

 

 
 

Português: 

Apostila 3 - Módulo 6: De um texto, outro texto 

Produção Textual – Cinderela e Chapeuzinho Vermelho 

Aula 1: Correção das TCs 47 e 48. 

Aula 2: Leitura de Cinderela. 

Aula 3: Leitura de Chapeuzinho Vermelho. 

Aula 4 e 5: Páginas 32 a 35. 

Vídeo do Portal: Professor: Andréa Castelaci Martins 

Aula: De um texto, outro texto. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5e43fbc1-9b7e-4871-9b57-

223f7577a764&instituto=objetivo&referencia=181005_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_I_9Ano_AD 

 

Geografia: 

Módulo#6: Oriente Médio. 

Assistir as vídeoaulas: 

Aula#1: 6.1. Oriente Médio: aspectos econômicos. Link da vídeo aula com a professora Alexandra 

Maria: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=723802a1-ec5a-464a-9bf1-

0b2bccd6749d&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_9Ano_AD 

6.2. Oriente Médio: atividades agropecuárias. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d39a4d69-0556-415d-a023-

2ba015891c00&instituto=objetivo&referencia=200622_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_9Ano_AD 

Aula#2: 6.2.1. Destaque para as atividades econômicas de alguns países. Link da vídeo aula com a 

professora Alexandra Maria (Oriente Médio: atividades agropecuárias II): 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2299de1c-105c-47c9-9806-

c7379f3d6577&instituto=objetivo&referencia=200622_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_9Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 36 e 45. Con-

cluindo a Tarefa#21.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

Não se esqueça: Em Setembro comemoramos a Independência do Brasil. 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Módulo 8. Formatação em HTML5. 

Ler a página 9. 

Atividade da página 9. (Envie por e-mail para nota). 

Dar continuidade no projeto pedagógico. 

Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

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

Acesso ao link de explicação a estrutura de HTML5. 

Acesse o bloco de notas para digitar o programa e salve. 

 

História: 

 
AULA 1 

MÓDULO TEMA 

09 

A conquista do protagonismo feminino  
Páginas 41 a 43 
Ao longo dessa aula iremos analisar o processo de inserção das mulheres 
brasileiras nas esferas políticas e de cidadania, compreendendo as conquis-
tas desse movimento.  

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c5104d0d-8989-
42c1-a676-

fb583c9ce0d1&instituto=objetivo&referencia=200618_FernandoEvangelista_Historia_IV_9Ano_AD  
 

Queridos alunos e alunas, realizem a TC 28 
 
 
 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

09  

Governo de Peron e Cardenas 
Páginas 44 a 46. 
Ao longo dessa aula iremos analisar dois governos populistas da América 
Latina. 

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=44e9a3d7-8f8e-
4463-a6ad-
370aee5312a7&instituto=objetivo&referencia=200618_FernandoEvangelista_Historia_V_9Ano_AD  
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Matemática: 

Apostila 3 - Módulo 10 – Estudo das funções II 

Aula 1 a 3 - páginas 96 a 103.  

Aula 4 e 5 - páginas 104 a 106 e TC 44 

Vídeos: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b5d85bb6-e783-47dd-a0e0-

ee5ff13a06e7&instituto=objetivo&referencia=200619_RosanaSantos_Matematica_III_9Ano_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8d502b31-5831-4410-a5b2-

c42fdb8c5325&instituto=objetivo&referencia=200619_RosanaSantos_Matematica_IV_9Ano_AD 

 
 

Arte: 

Assistir os vídeos "Dadaismo" https://youtu.be/bkq_k88UpfA https://youtu.be/ENoB2b1Nd1Y 

E  responda as questões da pág. 6. Faça um desenho sobre os conceitos dadaístas.  

Aula 2: apostila pág. 8 

Assista ao vídeo e faça a proposta https://youtu.be/jEAdb3RrKfQ 

 

Ciências: Física e Química 

3º Bimestre – Caderno 3 - (Vida e Evolução) - Módulo 13 – Ideias Evolucionistas 

Aula 1- Fazer a leitura da página 23 (Teorias evolucionistas). Fazer a leitura das páginas 23 e 24 

(Teoria de Lamarck). 

Aula 2- Fazer a leitura das páginas 25 e 26 (Teoria de Darwin). 

Aula 3- Fazer a leitura da página 27 (Mutações). "Desenvolver a pesquisa (cultura digital, página 27) 

sobre as mutações sofridas pelas espécies ao longo do tempo e fazer também uma “análise” pesso-

al se a característica obtida nesse caso foi (ou pode ser) útil ou não para o seu desenvolvimento e 

adaptação ao meio”. 

Aula 4- Fazer a leitura da página 28 (Neodarwinismo). Fazer uma pesquisa (no caderno) sobre o 

Neodarwinismo e suas aplicações. 

Aula 5- Para melhor fixação do conteúdo, assista ao vídeo da Professora Maria Lúcia: 

(Ideias Evolucionistas).   Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=80100a1c-3703-4eea-

a91e-3e782fb5e29a&instituto=objetivo&referencia=200702_MariaCatalani_Ciencias_V_9ano_AD 

Tarefa 23: Resolver os exercícios das páginas: 45 e 46. 
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Inglês: 

Na apostila 3, Módulo 10  

Aula 1  

Exercises with Relative Pronouns 

who, which, that 

Homework 32 

Aula 2 – Relative Pronouns 

Exercises with whose  

Homework 33 

 

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

plina Inglês, acesse Módulo 10 – It’s showtime! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos últimos qua-

dros. Depois acesse Módulo 10 – It’s showtime! E ao final do módulo assista a vídeo aula com a 

Prof. Márcia.  

 

 

Educação Física: 

Tema: Vôlei. Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 
 


