
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 12 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis da 2ª 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 Profa Luciana Rocha 

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

 

Geografia: 

 

 Módulo 02 - Regionalização do Brasil  

 Assistir videoaula na plataforma (Conteúdo Online) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=59a1f1eb-8f36-428a-b9a0-

99e49d2d7209&instituto=objetivo&referencia=210119_EduardoBritto_Geografia_III_2Serie_AD 

 Fazer os exercícios propostos do Módulo (Apostila): 1 e 7 

 Módulo 03 - Espaço brasileiro e fusos horários  

 Assistir videoaula na plataforma (Conteúdo Online) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=215a9c6d-2cb6-4afb-a7a7-

eb379c286bca&instituto=objetivo&referencia=210119_EduardoBritto_Geografia_V_2Serie_AD 

 Fazer os exercícios propostos do Módulo (Apostila): 1 e 4 

 

Química: 

 

 (Apostila 1) 

 Frente 1: não haverá aula de vido ao Recesso e Feriado Carnaval. 

 Frente 2: Módulo 2 - Ciclo e poluição da água. 

 

História: 

 

 Nos dias 18/02 e 19/02 não há aula no horário de aula, deste modo não haverá programação. 
 
 

Matemática: 

 

 Nos dias 18/02 e 19/02 não há aula de matemática no horário de aula, deste modo não haverá 
programação. 

 
 

Filosofia e Sociologia: 

 

 Nos dias 18/02 e 19/02 não há aula de filosofia e sociologia no horário de aula, deste modo não 
haverá programação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=59a1f1eb-8f36-428a-b9a0-99e49d2d7209&instituto=objetivo&referencia=210119_EduardoBritto_Geografia_III_2Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=59a1f1eb-8f36-428a-b9a0-99e49d2d7209&instituto=objetivo&referencia=210119_EduardoBritto_Geografia_III_2Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=215a9c6d-2cb6-4afb-a7a7-eb379c286bca&instituto=objetivo&referencia=210119_EduardoBritto_Geografia_V_2Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=215a9c6d-2cb6-4afb-a7a7-eb379c286bca&instituto=objetivo&referencia=210119_EduardoBritto_Geografia_V_2Serie_AD


 

 

 
 
 

Biologia: 

 

 Instruções das atividades. 

 Frente 1: Módulo 3 - Célula vegetal - parede celular, plastos e vacúolos 

 Esse conteúdo se encontra da página 130 até a página 137 que você deverá ler na sua apostila e no 

final do módulo fazer os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em 

seguida o gabarito  

 Vídeo - Célula vegetal - parede celular, plastos e vacúolos 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=95eeda64-2d29-41f2-8455-

5e3e4d3e0220&instituto=objetivo&referencia=210114_FernandoSantos_Biologia_V_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 - Exercícios - Célula vegetal - parede celular, plastos e vacúolos 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=01bad3fe-949e-4167-95cc-

3ad5e936195a&instituto=objetivo&referencia=210114_FernandoSantos_Biologia_VI_2Serie_AD 

 Frente 1: Módulo 4 - tecidos vegetais - meristemas 

 Esse conteúdo se encontra da página 138 até a página 142, que você deverá ler na sua apostila e no 

final do módulo fazer os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em 

seguida o gabarito. 

 Vídeo da aula- link- tecidos vegetais-meristemas 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=82560446-a072-46bc-98a5-

922946802974&instituto=objetivo&referencia=210114_CarolinaRamiro_Biologia_I_2Serie_AD# 

 Vídeo- exercícios tecidos vegetais-meristemas 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=29373d92-f17c-4c69-8f79-

d124f604d4e6&instituto=objetivo&referencia=210114_CarolinaRamiro_Biologia_II_2Serie_AD 

 Frente 2: Módulo 1 - A natureza química do gene 

 Esse conteúdo se encontra da página 202 até a página 206, 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: A natureza química do gene 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0e4ce786-02f3-4c58-992e-

3c41f7c02a72&instituto=objetivo&referencia=210111_GuilhermeFrancisco_Biologia_III_2Serie_AD 

 Vídeo dos exercícios link: A natureza química do gene 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2dc00d81-5883-40f1-bf2c-

ee16ba7e4e24&instituto=objetivo&referencia=210111_GuilhermeFrancisco_Biologia_IV_2Serie_AD 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=95eeda64-2d29-41f2-8455-5e3e4d3e0220&instituto=objetivo&referencia=210114_FernandoSantos_Biologia_V_2Serie_AD
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2dc00d81-5883-40f1-bf2c-ee16ba7e4e24&instituto=objetivo&referencia=210111_GuilhermeFrancisco_Biologia_IV_2Serie_AD


 

 

 
 
 

Inglês: 

 

 Na apostila 1 - Módulo 2 e 3.  

 Leitura e interpretação de textos 

 Apresentação de novos vocabulários e verbos  

 Gramática: So, neither 

 Question Tag 

 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, faça os exercícios e as tarefas de cada módulo (ícone “tarefa” no 

canto superior esquerdo). Ao final do Módulo, assista a vídeo aula com o Prof. Sidney. Portal Tv Web 

(unip.br) 

 

Física: 

 

 Caderno 1 

 Frente 1: Nos dias 18/02 e 19/02 não há aula no horário aula, deste modo não haverá programação. 

 Frente 2: Qual é a cor de uma flor branca iluminada com luz azul? 

 Módulo 3 - Princípios da óptica geométrica III  

 Assistir ao vídeo. 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f25b16b5-78f5-4a6a-ab85-
ed3384d11231&instituto=objetivo&referencia=191210_ThomasHaupt_Fisica_VII_2Serie_AD  

 Módulo 4 - Objeto e imagem 

 Assistir ao vídeo. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f25b16b5-78f5-4a6a-ab85-
ed3384d11231&instituto=objetivo&referencia=191210_ThomasHaupt_Fisica_VII_2Serie_AD  

 

Espanhol: 

 

 Clases 1 y 2: No hay pasajeros en la nave espacial Tierra. Todos somos tripulantes. 

 Páginas: 3 e 4 – Futuro Simple de Indicativo 

 Vídeo do Portal: 

 Professor: Carmen Rosa Canisia Watson Barrera 

 Aula: "No hay pasajeros en la nave espacial tierra. Todos somos tripulantes." (II) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8670b41b-3ff6-4aee-9d84-
c3e06164c766&instituto=objetivo&referencia=%22No%20hay%20pasajeros%20en%20la%20nave%2
0espacial%20tierra.%20Todos%20somos%20tripulantes.%22%20(II) 

 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=77a9e66a-8bd0-46d7-a53e-94802fb5cc2c&instituto=objetivo&referencia=210126_SidneyCampos_Ingles_II_2Serie_AD
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8670b41b-3ff6-4aee-9d84-c3e06164c766&instituto=objetivo&referencia=%22No%20hay%20pasajeros%20en%20la%20nave%20espacial%20tierra.%20Todos%20somos%20tripulantes.%22%20(II)

