
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 24 de setembro de 2021. 

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

  Planejamento Semanal de 27/09 a 01/10 
 

 #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 ne-

cessidades! 

 

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: 

Olá queridos alunos!  

Apostila 4 - Módulo 7: Linguagem e campos de atuação – Linguagem e campos de atuação; Cam-

pos das práticas de estudo e pesquisa – Leitura e interpretação. 

Aula 1 e Aula 2: Páginas 3 a 7 

Aula 3 e Aula 4: Páginas 8 a 17 

Aula 5: Anexo 1- página 81 – Acentuação parte I  

Vídeos do Portal:  

Professora: Andréa Castelaci Martins. Aula: Campo das práticas de estudo e pesquisa (I) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c158155d-9ab9-4302-9655-

f565b3bfda2f&instituto=objetivo&referencia=191031_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_I_9Ano_AD  

Professora: Andréa Castelaci Martins. Aula: Campo das práticas de estudo e pesquisa (II) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d2bd4b45-670b-4ad9-a5fe-

4fa3d47cf7fb&instituto=objetivo&referencia=191031_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_9Ano_AD  

 

 

Geografia: 

Caderno#4: GEOGRAFIA 

Módulo#7: Sudeste Asiático, Tigres Asiáticos e China 

Assistir as vídeoaulas: Aula#1: 7.1. O Sul e o Sudeste Asiático. Link da vídeo aula com a professora 

Alexandra Maria: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2bad3535-891a-4687-baa0-

ed367b573704&instituto=objetivo&referencia=191111_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_9Ano_AD 

Aula#2: 7.2. A economia do sul e do sudeste asiático. Link da vídeo aula com a professora Alexan-

dra Maria: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6e5951b0-3b59-42af-a4c4-

7d168bc4e683&instituto=objetivo&referencia=191111_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_9Ano_AD 

7.3. A população do sul e do sudeste asiático. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c4062ae9-8835-42d3-870f-

db96ef45479e&instituto=objetivo&referencia=191111_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_9Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, concluindo a Tarefa#25: “Ín-

dia e Paquistão”.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

Estamos finalizando uma excelente etapa e iniciando a reta final dos estudos deste ano, aproveite! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

 Módulo 8. Formatação em HTML5. 

Ler a página 11. 

Atividade da página 12. 

Atualidades da semana. 

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 

12 

Fim da Guerra Fria. 
Páginas 3 a 5. 
Ao longo dessa aula iremos analisar os processos de independência na 
África. 

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fbacaec4-a649-
4e7f-927b-
d45deaa308be&instituto=objetivo&referencia=A%20descoloniza%C3%A7%C3%A3o%20no%20mun
do%20da%20Guerra%20Fria:%20nacionalismos%20africanos%20e%20asi%C3%A1ticos  
 
 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

12 

Fim da Guerra Fria 
Páginas 6 e 7 
Ao longo dessa aula iremos analisar o processo de independência na Ín-
dia. 

→ Link para acessar a vídeo aula:  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fbacaec4-a649-4e7f-927b-
d45deaa308be&instituto=objetivo&referencia=A%20descoloniza%C3%A7%C3%A3o%20no%20mun
do%20da%20Guerra%20Fria:%20nacionalismos%20africanos%20e%20asi%C3%A1ticos  
 

Queridos alunos e alunas, realizem a TC 32. 
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Matemática: 

Apostila 3 - Módulo 11 – Arcos e ângulos 

Aula 1 a 3 - páginas 148 a 153.  

Aula 4 e 5 - páginas 154 e 155 e TC 49. 

Vídeos: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=134f9f4d-ee9a-43b5-ba4e-

5373b3c37775&instituto=objetivo&referencia=210810_RosanaSantos_Matematica_VIII_9Ano_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cbf0a8c1-a39c-483f-8128-

e61cc8be2070&instituto=objetivo&referencia=210810_RosanaSantos_Matematica_IX_9Ano_AD 

 

Arte: 

Aula 1: Assistir vídeo sobre filtro dos sonhos https://youtu.be/o3xdulMj_JU 

https://pin.it/48Nt1cy 

Iniciar a montagem de um filtro dos sonhos.  

Aula 2: Terminar o filtro dos sonhos.  

 
 

Ciências: Física e Química 

(Matéria e Energia) - Módulo 15 – Ligações Químicas 

Aula 1: Fazer a leitura da página 3 (Ligações químicas). Fazer o exercício (Pensando no assunto) 

das páginas 3 e 4. 

Aula 2: Fazer a leitura da página 5 (Ligação iônica). Fazer o exercício (Agora, é sua vez!) da página 6. 

Aula 3: Fazer a leitura da página 7 (Determinação da fórmula dos compostos iônicos). Para melhor 

fixação do conteúdo, assista ao vídeo da Professora Maria Lúcia: 

(Ligações iônicas).  

Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4ff34942-6139-41fd-a392-

f0cb7912a3b0&instituto=objetivo&referencia=180504_MariaCatalani_Ciencias_III_9Ano_AD 

Aula 4: Resolver os exercícios 1, 2 e 3 (Agora, é sua vez!) da página 7. 

Aula 5: Resolver os exercícios 4 e 5 (Agora, é sua vez!) das páginas 7 e 8. 

Tarefa 26: Resolver os exercícios das páginas 45 e 46. 
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Inglês: 

Apostila 3, Módulo 12  

Aula 1: Text: Leitura, Interpretação 

Grammar: Relative Pronoun review 

Exercises: review  

Homework 35 

Aula 2: Grammar: Relative Pronoun review 

Exercises: review  

Homework 36 

 

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

plina Inglês, acesse o Módulo 12 – Test your knowledge! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos 

primeiros quadros. Depois acesse o Módulo 12 – Test your knowledge! No final do módulo assista a 

vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

Educação Física: 

Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 
 
 


