
 

 

 
Inf.: 0165/20 

 
Bragança Paulista, 03 de junho de 2020. 

 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

  Planejamento Semanal de 03/06 a 09/06 

 

 
#fiqueemcasa 

 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-
vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2  

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Relembrando o esquema de atividades remotas:  

 Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, 
e se necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizaremos no site do colégio, www.objetivobp.com.br, na aba 
“Orientação Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as 
atividades que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na 
execução dessas tarefas; basta clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 
e na execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente 
Conteúdo de aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 
deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preci-
so entender que estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 
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Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à von-
tade para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-
mações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 

ATENÇÃO: 
Apenas no dia 11 de junho não haverá Bate-papo e Plantão de dúvida devido ao feriado de 

Corpus Christi. Dia 12 de junho, será normal. 

 
Programação para a semana de 03/06 a 09/06. 
 
Português: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=-N1WfoOnHXE com as orientações da professora 
Mariana Chiaron. 

 

 Apostila 2: Módulo 3: Informação. 

 Páginas: 20 até 23 – Colocação do Pronome Oblíquo; Concordância Nominal. 

 Vídeo: Texto Expositivo (II) - Professora Andréa Castelaci Martins 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a8ff69e8-9467-4834-815a-
50e9c3073650&instituto=objetivo 

 Páginas: 24 até 33 – Leitura e Interpretação Textual (Texto 3); Produção Textual: Um pro-
blema na cidade. 

 Vídeo: Texto Expositivo (III) - Professora Andréa Castelaci Martins 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=08335a41-e0f3-4247-8a60-
b1109f581331&instituto=objetivo 

 Tarefas: 24 até 27. 

 Link do vídeo no YouTube. 

 

Dicas: Estabeleçam horários para a realização e dividam as tarefas nos cinco dias da semana! 

 

Geografia: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=F--4FjefmZk com orientações do professor Arthur. 

 

 Caderno#2: 

 Módulo#3: 

 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula com a professora Alexan-
dra Maria, no caderno. 
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 4.1. A Economia Africana Atualmente.  Assistir a vídeoaula: “A Economia Africana Atual-
mente”. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=573bd49b-cae6-4d2c-a687-
04cb67d047e9&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_9A
no_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos. 

 4.2. Continente africano: agricultura, mineração e indústria.  Assistir a vídeoaula: “Continente 
africano: agricultura, mineração e indústria”. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d7366058-2c6e-4671-a534-
eeb9e94e1609&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_9
Ano_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos e a Tarefa 11. 

 

Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=D_Ap32A_JB4 com as orientações da professora 
Adriana Macedo. 

 

 Módulo 3: Resolvendo problemas com Python. 

 Atividade da página 15. 

 Acesso a plataforma: http:www.objetivo.br 

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/LDbPuW1a-fw com as orientações da professora Patrícia. 

 

 Módulo 4: A Segunda Guerra Mundial - Continuação (páginas 24 a 35). 

 1 vídeo - Professor Fernando 

 Exercícios: páginas 26, 28 e 30. 

 TC 16. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: A Segunda Guerra Mundial (Aproveitamento da aula de mesmo tema de 2019, sem pre-
juízo do conteúdo) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=97fb4726-39ac-4c09-9242-
1ef67a342374&instituto=objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=573bd49b-cae6-4d2c-a687-04cb67d047e9&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_9Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=573bd49b-cae6-4d2c-a687-04cb67d047e9&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_9Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=573bd49b-cae6-4d2c-a687-04cb67d047e9&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_9Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d7366058-2c6e-4671-a534-eeb9e94e1609&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_9Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d7366058-2c6e-4671-a534-eeb9e94e1609&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_9Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d7366058-2c6e-4671-a534-eeb9e94e1609&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_9Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=D_Ap32A_JB4
http://www.objetivo.br/
https://youtu.be/LDbPuW1a-fw
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=97fb4726-39ac-4c09-9242-1ef67a342374&instituto=objetivo
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=97fb4726-39ac-4c09-9242-1ef67a342374&instituto=objetivo


 

 

 
 

Matemática: 

Acessar o link  https://youtu.be/QFc394AAUz8 com orientações da professora Roberta.            

                                                                                                                           

 Apostila 2: 2º bimestre. 

 Módulo 5: Equações do 2º grau I.  

 5.5. Estudo das raízes de uma equação do 2º grau (soma e produto) (páginas 31 a 35). 

 Exercícios: Páginas 35 a 37 e TC 20. 

  Vídeo: Estudo das raízes de uma equação do 2º grau (soma e produto) professora Luciana Baia. 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b00fcd4b-9a7d-4c42-8597-
5634e1e9e13d&instituto=objetivo 

 5.6. Resolvendo problemas (páginas 38 a 42). 

  Exercícios: Páginas 42 a 44 e TC 21. 

  Vídeo: Resolvendo problemas (professora Luciana Baia) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=67686b35-01fd-489f-82d9-
c23edf7d731a&instituto=objetivo 

 

Arte: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=eQeUr3lOqnw com as orientações da professora 
Adriana Fambrini. 

 

 Módulo 3: A arte medieval (páginas 23 e 24). 

 Leiam o texto da página 23 e em seguida, na página 24, observem a imagem e respondam 
as perguntas sobre ela. Na página 25 vocês deverão responder o que se pede. 

 Assistam a vídeo aula "Arte Medieval com o professor José Minerini Neto: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9ed6dc3a-8dce-4cbf-8c2a-
244296a9cba1&instituto=objetivo&referencia=200218_JoseMinerini_Arte_VI_9Ano_AD 

Boa atividade! 

Ciências: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=IIkEZf-0XMk com as orientações do professor Gabriel. 

 

 (Matéria e Energia) 

 Módulo 7: Óptica, luz e cores (Parte 1) 

 Leitura: Página 16 (Introdução à óptica) e páginas 17, 18, 19 e 20 (Conceitos, fontes de luz e 
meios de propagação). 
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 Vídeo: Professora: Maria Lúcia Catalani: (Óptica: Introdução, conceitos básicos, fontes de luz 
e meios de propagação). Link: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9a4236b6-f3c0-
4730-8ee0-
c563671c37f6&instituto=objetivo&referencia=200331_MariaCatalani_Ciencias_III_9Ano_AD 

 Exercícios: Páginas: 16, 17, 20 e 21. 
 

Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/LoV05vTgDJs com as orientações do professor Mauro. 

 

 Na apostila 2, Módulo 6, páginas 12 a 16.  

 Leitura de textos (página 12) 

 Verbs (regular / irregular)  

 Verb Table (past participle) 

 Pontos gramaticais:  

 Present Perfect (interrogative): Have / Has + subject + verb (past participle)? 

 Have + I, you, we, they  

 Has + he, she, it  

 already – já fez a ação antes 

 just – ação recente, acaou de acontecer 

 yet – ainda 

 ever – usado em perguntas, se já fez a ação antes 

 Resolver os exercícios propostos 

 Homework 17 e 18.  

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, agora Conteúdo On-line, dis-
ciplina Inglês, acesse o módulo 6 – To a great mind, nothing is little! (Objetivo Talks), faça os exercí-
cios dos sete primeiros quadros. Depois acesse o módulo 6 – To a great mind, nothing is little!, no 
final do módulo assista as vídeoaulas I e II com a profª Elaine. 

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/aV9P9AuZ1g8 com as orientações do professor Giovane. 
 
 

 
Atenciosamente,  
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