
 

 

 
Inf.: 0785/20 

 
 

Bragança Paulista, 25 de novembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos da 1ª série do Ensino Médio 
  Planejamento Semanal de 25/11 a 04/12 

 

#fiqueemcasa 
 

O ano letivo está chegando ao fim e neste momento, toda nossa equipe pedagógica e 

administrativa gostaria de agradecer por todo o apoio e reconhecimento de nosso trabalho e esforço 

em virtude dos procedimentos adotados pelo Colégio Objetivo em tempos de pandemia! 

A importância das atividades e a permanência da rotina de estudos para evitarmos perdas 

acadêmicas foi fundamental para o crescimento pedagógico durante a suspensão das aulas e para 

manter estreitos os laços entre professores e alunos neste período de afastamento presencial. 

Vocês são muito importantes para nós e gostaríamos de parabenizá-los pela dedicação em 

auxiliar seu filho em sua aprendizagem! Vocês, sem dúvida fizeram a diferença na vida deles e 

contribuíram para o prosseguimento de estudos! 

  

 

MUITO OBRIGADO! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Português: 

 

 Frente 2 - Módulo 55 - Joaquim Manuel de Macedo: A Moreninha e  

Módulo 56 - Alencar urbano: Senhora  

 Páginas 380 a 388. 

 Assistir às aulas da Professora Elaine Durigan, fazer os exercícios da apostila e, 

posteriormente, as tarefas.   

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=127ba6e1-2685-4433-865f-

de4638b03fed&instituto=objetivo&referencia=201111_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_V_

1Serie_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=59c8867d-6352-4843-8206-

91e9a01f86bb&instituto=objetivo&referencia=201111_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_VI

_1Serie_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6be27ba7-9f32-474e-a528-

c30774831a51&instituto=objetivo&referencia=201112_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_I_

1Serie_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=15b9bb8b-af0c-4d2b-a939-

8f6244c8e9f1&instituto=objetivo&referencia=201112_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_II_

1Serie_AD 

 

Redação - Profª. Mariana Perigrino 

  

 Nesta semana, continuaremos nossos estudos do Caderno 04. Para isso, vocês deverão: 

1. Reler a coletânea de textos da Prática de Redação 22 (páginas 319 e 321); 

2. Reler a sua 1ª versão dessa Prática (já corrigida e enviada para o seu e-mail); 

3. Elaborar uma reescrita da Prática de Redação 22, embasando-se nos comentários feitos pelo  

corretor na sua 1ª versão; 

4. Enviar o seu texto para o email de sua sala até o dia 01/12 às 16h. 

 Caso você não tenha ainda não tenha escrito esse tema, enviar sua primeira versão até 

a data mencionada acima. 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=127ba6e1-2685-4433-865f-de4638b03fed&instituto=objetivo&referencia=201111_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_V_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=127ba6e1-2685-4433-865f-de4638b03fed&instituto=objetivo&referencia=201111_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_V_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=127ba6e1-2685-4433-865f-de4638b03fed&instituto=objetivo&referencia=201111_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_V_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=59c8867d-6352-4843-8206-91e9a01f86bb&instituto=objetivo&referencia=201111_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_VI_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=59c8867d-6352-4843-8206-91e9a01f86bb&instituto=objetivo&referencia=201111_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_VI_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=59c8867d-6352-4843-8206-91e9a01f86bb&instituto=objetivo&referencia=201111_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_VI_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6be27ba7-9f32-474e-a528-c30774831a51&instituto=objetivo&referencia=201112_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_I_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6be27ba7-9f32-474e-a528-c30774831a51&instituto=objetivo&referencia=201112_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_I_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6be27ba7-9f32-474e-a528-c30774831a51&instituto=objetivo&referencia=201112_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_I_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=15b9bb8b-af0c-4d2b-a939-8f6244c8e9f1&instituto=objetivo&referencia=201112_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_II_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=15b9bb8b-af0c-4d2b-a939-8f6244c8e9f1&instituto=objetivo&referencia=201112_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_II_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=15b9bb8b-af0c-4d2b-a939-8f6244c8e9f1&instituto=objetivo&referencia=201112_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_II_1Serie_AD


 

 

 

 

Geografia: 

 

 A Antártida e sua Importância Geopolítica 

https://youtu.be/dzqS7T4zIQM 

https://youtu.be/uZX1dqXWBDg 

 

Química: 

 

 (Apostila 4) Frente 1: Módulo 28 – Poluição – Realização de exercícios 

 Procedimentos:  

 Assistir ao vídeo do Módulo 28 (plataforma Objetivo). 

 Link da aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45e77846-654d-4498-a9a7-

56cb7d70c76b&instituto=objetivo 

 Link exercícios: Não tem vídeo na plataforma 

 Realizar os exercícios propostos (Exercícios de sala) 

 Resolver os exercícios de TC  

 (Apostila 4) Frente 2: Módulo 53 – Exercícios cálculo estequiométrico 

 Procedimentos:  

 Assistir ao vídeo do Módulo 53 (plataforma Objetivo). 

 Link aula: Não tem vídeo na plataforma 

 Link exercícios: Não tem vídeo na plataforma 

 Realizar os exercícios propostos (Exercícios de sala) 

 Resolver os exercícios de TC  

 

História: 

 

 REVISÃO DOS MÓDULOS: 

 História: MÓDULOS 45 a 50. 

 Arte: MÓDULOS 23 a 25. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dzqS7T4zIQM
https://youtu.be/uZX1dqXWBDg
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45e77846-654d-4498-a9a7-56cb7d70c76b&instituto=objetivo
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45e77846-654d-4498-a9a7-56cb7d70c76b&instituto=objetivo
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f140724_brunovalle_quimica_v_1serie_ad.ism%2fmanifest


 

 

 

 

Matemática: 

 

 Frente 1 – Ana Paula 

 Módulo 56 -Tema: Exercícios Complementares – PA e PG 

 REALIZAR AS TAREFAS! 

 Links do objetivo.br para as aulas EAD: não há vídeos disponíveis 

 Frente 2 – Amanda 

 Módulo 56 -Tema: Exercícios Complementares - Juros 

 REALIZAR AS TAREFAS! 

 Links do objetivo.br para as aulas EAD: não há vídeos disponíveis 

 

Filosofia e Sociologia:  

 

 (Assistir aos vídeos indicados):  

 Filosofia 

https://youtu.be/WBDTTH99UOU 

https://www.youtube.com/watch?v=F06fK3XUmlE 

 Sociologia 

https://www.youtube.com/watch?v=M7s5ryIwi-M 

https://youtu.be/EsVjnTHq82s 

 

 

Biologia: 

 

 Apostila 4 

 Instruções das atividades. 

 Frente 1- Revisão referente ás aulas correspondentes à prova-testão, será feita uma revisão 

explicativa. 

 Frente 2 - Revisão referente ás aulas correspondentes à prova-testão, será feita uma revisão 

explicativa. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WBDTTH99UOU
https://www.youtube.com/watch?v=F06fK3XUmlE
https://www.youtube.com/watch?v=M7s5ryIwi-M
https://youtu.be/EsVjnTHq82s


 

 

 

Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 54 e 55 págs. 130 a 137 

 Text Comprehension 

 Vocabulary: adjectives 

 Verbs 

 Review: simple present 

 Exercises 

 

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

Inglês e acesse os Módulos 54 e 55, faça os exercícios propostos e as tarefa dos módulos (ícone 

“tarefa” no canto superior esquerdo). E ao final de cada módulo, assista as vídeo aulas com o Prof. 

Sidney. 

 

Física: 

 

 CADERNO 4 

 Assistir a vídeo aula e refazer os exercícios dos módulos 83 e 84 (Leis de Kepler e Gravitação) 

na plataforma do Objetivo. 

 https://www.curso-

objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http:

//200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_Rein

aldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/XML/TVWEB/O

bjetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.x

ml 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=140722_reinaldosouza_fisica

_vi_1serie_ad 

 

Espanhol: 

 Lista de exercícios de vestibulares variados e ENEM para que os alunos levantem vocabulário, 

recebam dicas de vestibular e respondam aos testes de leitura e interpretação textual. A lista 

está disponível no APP. 

Atenciosamente. 

 

A Coordenação. 

 

https://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/XML/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.xml
https://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/XML/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.xml
https://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/XML/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.xml
https://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/XML/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.xml
https://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/XML/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.xml
https://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/XML/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.xml
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=140722_reinaldosouza_fisica_vi_1serie_ad
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=140722_reinaldosouza_fisica_vi_1serie_ad

