
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 03 de setembro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 08/09 a 10/09 

 

 #fiqueemcasa 

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. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 

Português: 

Apostila 3 - Módulo 6: De um texto, outro texto - Paráfrase e estilização – Leitura e interpretação textual. 

Aula 1: Páginas 36 e 37 - Tarefa: 49 

Aula 2: Correção da página 37 e da TC 49 

Vídeo do Portal: Professor: Andréa Castelaci Martins. Aula: Paráfrase e estilização (I) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ee20f849-5a3b-49d0-ba5a-

8abac256737b&instituto=objetivo&referencia=181005_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_9Ano_AD 

 

Geografia: 

Módulo#6: Oriente Médio. 

Assistir as vídeoaulas: Aula#1: 6.2.2 Oriente Médio: Escassez de Água. Link da vídeo aula com a 

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

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ae67440e-61c2-4fc9-be62-

2707d9abc73e&instituto=objetivo&referencia=200622_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_9Ano_AD 

Aula#2: 6.3. Oriente Médio: Geopolítica. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria (Ori-

ente Médio Geopolítica I): 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8ce1b56-add4-4704-bbcd-

2a588a94d764&instituto=objetivo&referencia=200622_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_9Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 46 e 45. Con-

cluindo as Tarefas #22 e #23.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

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

Boa semana, ser humano! 

 
 

Informática: 

 
Não haverá aula devido ao Recesso Escolar e feriado da Independência. 
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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 mulhe-
res brasileiras nas esferas políticas e de cidadania, compreendendo as 
conquistas 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  Avaliação de Inglês 

 
 

 

Matemática: 

Apostila 3 - Módulo 10 – Estudo das funções II 

Aula 1 a 3 - páginas 107 a 112.  

Aula 4 e 5 - páginas 113 e 114 e TC 45. 

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: 

 
Organização e produção de painéis e materiais visuais artísticos para o Projeto Pedagógico do 
3°bimestre. 
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Ciências: 

(Vida e Evolução) - Módulo 13 – Ideias Evolucionistas 

Observação: 07/09/2021 (Feriado)  

Aula 1: Resolver os exercícios (agora, é sua vez!) das páginas 28 e 29. 

(Terra e Universo) - Módulo 14 – Ordem de Grandeza Astronômica 

Aula 2: Resolver os exercícios (suas experiências) da página 30. 

Aula 3: Fazer a leitura da página 31 (Importância da ordem de grandeza). Para melhor fixação do 

conteúdo, assista ao vídeo da Professora Maria Lúcia: (Grandezas físicas e Ordem de Grandeza).  

Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=06d286a2-f457-4679-96d3-

e01fab7eb086&instituto=objetivo&referencia=200702_MariaCatalani_Ciencias_VI_9ano_AD 

Tarefa 24: Resolver os exercícios das páginas 47 e 48. 
 
 

Inglês: 

Apostila 3, Módulo 11  

Aula 1: Feriado 

Aula 2:Text: Leitura, Interpretação 

Grammar: Modal Verbs review 

Prefix review 

Exercises  

Homework 33 

 

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

plina Inglês, acesse o Módulo 11 – Roll the dice! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primeiros 

quadros. Depois acesse o Módulo 11 – Roll the dice! No final do módulo assista a vídeo aula com a 

Prof. Márcia. 

 
 

Educação Física: 

Tema: Volei. Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 
 

 
Atenciosamente, 
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