
 

 

 
Inf.: 0200/20 
 

Bragança Paulista, 10 de junho de 2020. 
 

 
Srs. Pais e alunos do 2ª série do Ensino Médio 

  Planejamento Semanal de 10/06 a 16/06 
 

 #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 “Plantão de dúvidas” com os professores continuará!  

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

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 

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, disponibilizamos no site do Colégio, http://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 extras, 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. 
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 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Tânia ( 9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

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 10/06 a 16/06 

 

Português: 

Acessar o link https://youtu.be/LTnHowofPz8 com as orientações da professora Luciana. 

Acessar o link https://youtu.be/YJRtKQYh-B8 com as orientações da professora Mariana. 

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

 

 Caderno 2: Frente1: Voz Reflexiva e reflexiva recíproca: 

 Módulo 37: Páginas 405 a 408. 

 Assistir à aula da Professora Maria Márcia, fazer os exercícios da apostila e, posteriormente, 
as tarefas.   

 https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f160407_mariagarrote_linguaportuguesa_ii_2serie_ad.ism%2fmanifest 

 Frente 2: Parnasianismo – Introdução.  

 Módulo 23: Páginas 490 a 493. 

 Assistir à aula da professora Maria de Lourdes (Lu), fazer os exercícios da apostila e, posteri-
ormente, as tarefas.   

 https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f160530_mariacunha_linguaportuguesa_iii_2serie_ad.ism%2fmanifest 

 Não se esquecem de que a revisão para as atividades avaliativas estará no APP da escola. 
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Redação – Profª. Mariana Perigrino 

Nesta semana, continuaremos nossos estudos sobre a dissertação. Para isso, vocês deverão: 

 

1. Ler a teoria do módulo 38 (páginas 409 e 410); 

2. Resolver os exercícios do módulo 38 (páginas 410 a 412); 

3. Ver o vídeo da professora Maria Márica Garrote no portal do objetivo.br, em que ela explica o 
conteúdo teórico do capítulo  e comenta sobre os exercícios do capítulo 
(link: https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f20
0.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f
160407_mariagarrote_linguaportuguesa_iii_2serie_ad.ism%2fmanifest). 

 

Geografia: 

Acessar o link https://youtu.be/WUVuEu19IWM com orientações do professor Arthur. 

 

 Módulo 27: Os agentes externos do relevo. 

 Assistir videoaula na plataforma (Conteúdo Online) 

 Atividade para entrega: Fazer os exercícios propostos do Módulo (Apostila): 5 a 7. 

 Complementar/Opcional (vídeo – youtube): 

 O que é Intemperismo? 

https://www.youtube.com/watch?v=d-xjowZ7l8w 

 Veja como a erosão do solo pode engolir a estrada durante as inundações. 

https://www.youtube.com/watch?v=KRPm5pghuTE 

 

Química: 

Acessar o link https://youtu.be/ALjtvlgfp0E  com as orientações do professor Felipe. 

 

 Frente 1. 

 Rever os módulos 7 e 8 para uma boa preparação para a nossa prova. 

 Módulo 7 assunto: Teoria da repulsão dos pares de elétrons da cama da de valência (Rpecv)  

 O aluno deverá: Reconhecer a forma geométrica da molécula por meio da Estrutura de Lewis.  

 Link módulo 7: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f3fee403-86a6-4f78-88d5-
83ae20810a08&instituto=objetivo&referencia=200120_NabilSaba_Quimica_V_2Serie_AD 
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 Lembretes importantes: 

 2 átomos – Linear. 

 3 átomos  – Linear ou Angular (Saber diferenciar). 

 4 átomos – Plana ou Piramidal (Saber diferenciar). 

 5 átomos – Tetraédrica. 

 Módulo 8  assunto: Polaridade Da Ligação Covalente.  

 O aluno deverá: Justificar se uma molécula é polar ou não, por meio do momento dipolar total. 

 Link módulo 8: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8929b799-5d86-4e72-91f5-
3dbf17f76fdf&instituto=objetivo&referencia=200120_NabilSaba_Quimica_VII_2Serie_AD 

 Lembretes importantes: 

 2 átomos ( iguais apolar diferentes polar) 

 Angulares e piramidais são polares. 

 Outras geometrias – olhar os ligantes (= apolar, diferentes polar) 

 Frente 2: Rever os módulos 14 e 16 para uma boa preparação para o nosso testão. 

 Módulo 14 assunto: energia nas transformações químicas: reações exotérmicas e endotér-
micas.  

 ALUNO DEVERÁ: Classificar as reações químicas em exotérmicas e endotérmicas. Mostrar o 
significado de ΔH (variação de entalpia). Reconhecer uma reação exotérmica (calor “produto” 
ou ΔH) e uma reação endotérmica (calor “reagente” ou ΔH). 

 Lembrando que ΔH positivo indica reação endotérmica e negativo exotérmica. Calcular o ΔH 
das reações a partir dos gráficos de entalpia. 

 Link módulo 14: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b078af20-829a-48c8-8edb-
61bc48259bcb&instituto=objetivo&referencia=200121_NabilSaba_Quimica_IX_2Serie_AD 

 Módulo 16 assunto: energia nas trans for mações químicas: a lei de hess.  

 O aluno deverá: Aplicar a Lei de Hess no cálculo de calor de reação. 

 Link módulo 16: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f61bfa5c-0b26-4e47-99d0-
1b12d6266ffe&instituto=objetivo&referencia=200121_NabilSaba_Quimica_XIII_2Serie_AD 

 

Dúvidas em relação a esses conteúdos devem ser esclarecidas no nosso horário de plantão. 

Aproveite essa semana para uma revisão desses conteúdos e garanta uma boa nota no 1º bi-
mestre! 

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/Dee01QDl3X8 com as orientações da professora Patrícia. 

Acessar o link https://youtu.be/uM4Nis5mdy0 com as orientações do professor Maurício. 
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 Frente 1: Módulo 22: Revoltas Regenciais – professor Artur: 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f160616_arturlucchesi_historia_v_2serie_ad.ism%2fmanifest 

 Módulo 23: II Reinado – política interna – professor Artur: 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f160616_arturlucchesi_historia_vi_2serie_ad.ism%2fmanifest 

 Módulo 24: Expansão cafeeira e crise do escravismo – professor Artur: 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f160616_arturlucchesi_historia_vii_2serie_ad.ism%2fmanifest 

 Dica de estudos: assistam as vídeoaulas do site http://www.objetivo.br de cada módulo, fa-
çam as anotações as quais sejam norteadoras para uma melhor compreensão de cada módu-
lo e resolva as TCs de cada módulo e os testes dos exercícios propostos de cada módulo. 

 Frente 2: Caderno 2: Módulo 11 – Unificação italiana. 

 1vídeo – Professor Ricardo. 

 TC 11. 

 Professor: Ricardo Felipe Di Carlo. - Aula: Unificação italiana. 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f150518_ricardocarlo_historia_ii_2serie_ad.ism%2fmanifest 

 

Matemática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=1lv3RbYkeeI com orientações da professora 
Amanda.                                                                                                                                      

2ª série A e 2ª série B 

 Frente 1  

MÓDULO TEMA EXERCÍCIOS E TAREFAS 

22 Binômio de Newton - Desenvolvimento de (x + y)n Deverão ser realizados e as tarefas en-
tregues quando retornarmos às aulas 

presenciais. 23 Exercícios Propostos 

 

Link do YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CKrWVgGRALo 

Vídeo aulas: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4f5571b1-43b7-45a7-882a-
ade0bc8eac07&instituto=objetivo&referencia=200414_MarceloMelo_Matematica_I_2Serie_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a0a799fc-f5a8-4e4d-b1ac-
cae8f00c445f&instituto=objetivo&referencia=200414_MarceloMelo_Matematica_II_2Serie_AD 
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Frente 2  

MÓDULO TEMA EXERCÍCIOS E TAREFAS 

23 Ângulos na circunferência Deverão ser realizados e as tarefas entregues quando retornar-
mos às aulas presenciais. 

 

Links do objetivo.br para as aulas EAD. 
 
MÓDULO 23 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45968d5a-4e2f-4f0f-9ef7-
8ebab755c876&instituto=objetivo&referencia=200406_MarceloMelo_Matematica_VII_2Serie_AD                                                                                                                           

 

Filosofia e Sociologia: 

Pré-socráticos (Vídeo 1) https://www.youtube.com/watch?v=ZJE2Dh9sFrI 

Pré-socráticos (Vídeo 2) https://www.youtube.com/watch?v=Xc9LiBnOObY  

 

Sociologia 

 Sociologia (Vídeo 1) O Que é Sociologia? https://www.youtube.com/watch?v=EsVjnTHq82s 

 Teoria da Sociologia (Vídeo 2) https://www.youtube.com/watch?v=T_tUOFvGEWg  

 Conteúdo: A Formação do Pensamento Social, a Sociologia. 

 Os alunos devem se orientar pelos vídeoaulas e pelos textos entregues e estudados acerca 
destes temas. 

 

Filosofia 

 Conteúdo: O Surgimento da Filosofia – Grécia Antiga e Pré-Socráticos. 

 Sócrates. 

 Os alunos devem se orientar pelos vídeoaulas e pelos textos entregues e estudados acerca 
destes temas. 

 

Biologia: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=ZiRR_kGnXN0 com as orientações da professora 
Cristina. 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=HVlQ_08lN-o com as orientações do professor 
Marcelo Izzo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45968d5a-4e2f-4f0f-9ef7-8ebab755c876&instituto=objetivo&referencia=200406_MarceloMelo_Matematica_VII_2Serie_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45968d5a-4e2f-4f0f-9ef7-8ebab755c876&instituto=objetivo&referencia=200406_MarceloMelo_Matematica_VII_2Serie_AD
https://www.youtube.com/watch?v=ZJE2Dh9sFrI
https://www.youtube.com/watch?v=Xc9LiBnOObY
https://www.youtube.com/watch?v=EsVjnTHq82s
https://www.youtube.com/watch?v=T_tUOFvGEWg
https://www.youtube.com/watch?v=ZiRR_kGnXN0
https://www.youtube.com/watch?v=HVlQ_08lN-o


 

 

 

 Instruções das atividades. 

 Frente 1: Módulo 23: Caule e condução de seiva elaborada. 

 Esse conteúdo se encontra da página 379 até 384, que você deverá ler na sua apostila e no 
final do módulo assistir à vídeoaula do professor Paiva, no portal do objetivo.br pelo link: Ví-
deo: Caule e condução de seiva elaborada 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=70b0a19f-27ce-4b66-af89-
a89052c8f575&instituto=objetivo&referencia=200420_FernandoSantos_Biologia_II_2Serie_A
D 

 Faça os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em seguida o 
gabarito e a resolução feita pelo professor Paiva, nas vídeoaulas pelo link: Vídeo: exercícios: 
Caule e condução de seiva elaborada. 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b5c49cf9-e57f-4a62-928e-
98f59dc24b5d&instituto=objetivo&referencia=200413_FernandoSantos_Biologia_I_2Serie_AD 

 Frente 2: Apostila 2: Módulo 11: As genealogias 

 Esse conteúdo se encontra da página 445 até 447 que você deverá ler na sua apostila, ao fi-
nal dos módulos assistir à vídeoaula do professor Paiva, no portal do objetivo.br pelo link: Ví-
deo: As genealogias 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=868641e2-d587-43be-babe-
a3929adee08a&instituto=objetivo&referencia=200416_FernandoSantos_Biologia_IV_2Serie_
AD 

 Faça os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em seguida o 
gabarito e a resolução feita pelo professor Adriano, na vídeoaulas pelo link: Vídeo: exercícios. 
As genealogias http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=def87757-1f29-4992-a154-
0788c34c0614&instituto=objetivo&referencia=200406_AdrianoArruda_Biologia_IV_2Serie_AD 

 

Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/3tgO56iu5GU com as orientações do professor Mauro. 

 

 Na apostila 2, módulos 23 e 24, páginas 482 a 487.  

 Leitura de textos. 

 Novos vocabulários. 

 Verbos – past / past participle. 

 Synonyms. 

 Resolver os exercícios propostos. 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-
plina Inglês e acesse os módulos 23 e 24, faça os exercícios propostos e as tarefas de cada módulo 
(ícone “tarefa” no canto superior esquerdo). E ao final de cada módulo, assista a vídeo aula com o 
Prof. Sidney. 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=70b0a19f-27ce-4b66-af89-a89052c8f575&instituto=objetivo&referencia=200420_FernandoSantos_Biologia_II_2Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=70b0a19f-27ce-4b66-af89-a89052c8f575&instituto=objetivo&referencia=200420_FernandoSantos_Biologia_II_2Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=70b0a19f-27ce-4b66-af89-a89052c8f575&instituto=objetivo&referencia=200420_FernandoSantos_Biologia_II_2Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b5c49cf9-e57f-4a62-928e-98f59dc24b5d&instituto=objetivo&referencia=200413_FernandoSantos_Biologia_I_2Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b5c49cf9-e57f-4a62-928e-98f59dc24b5d&instituto=objetivo&referencia=200413_FernandoSantos_Biologia_I_2Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=868641e2-d587-43be-babe-a3929adee08a&instituto=objetivo&referencia=200416_FernandoSantos_Biologia_IV_2Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=868641e2-d587-43be-babe-a3929adee08a&instituto=objetivo&referencia=200416_FernandoSantos_Biologia_IV_2Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=868641e2-d587-43be-babe-a3929adee08a&instituto=objetivo&referencia=200416_FernandoSantos_Biologia_IV_2Serie_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=def87757-1f29-4992-a154-0788c34c0614&instituto=objetivo&referencia=200406_AdrianoArruda_Biologia_IV_2Serie_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=def87757-1f29-4992-a154-0788c34c0614&instituto=objetivo&referencia=200406_AdrianoArruda_Biologia_IV_2Serie_AD
https://youtu.be/3tgO56iu5GU
https://youtu.be/3tgO56iu5GU


 

 

 

 

Física: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=xNzrkHStIgs com as orientações do professor Ro-
drigo. 

Acessar o link https://youtu.be/VzncuWuJ7pk com as orientações do professor Bob. 

 

 Caderno 2: Frente 1.  

 Assistir a vídeoaula do módulo 12 (Mudança de Estado IV) na plataforma do Objetivo. 

 Resolver os exercícios de sala da apostila e as respectivas tarefas de casa do módulo 12. 

 Prof. Reinaldo. 
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f150703_reinaldosouza_fisica_iv_2serie_ad.ism%2fmanifest 

 Revisão.  

 Resolver os exercícios de aula da apostila e os TC dos módulos: 

 Frente 1: 7 e 8. 

 Frente 2: 13 ao 16. 

 Continuidade da apostila: 

 Caderno 2: Frente 2: Modulo 21. 

https://conteudoonline.objetivo.br/aula/index/4230?token=44d2e58d11254833a0f8c1a21d396
bfa   

 

Espanhol: 

Acessar o Link https://www.youtube.com/watch?v=41bPwWaNDwo com as orientações da professo-
ra Mariana. 

 

Lista de Exercícios de Revisão para a Prova e Testão – Disponibilizada no APP. 
 

Atenciosamente, 

     
 

https://www.youtube.com/watch?v=xNzrkHStIgs
https://youtu.be/VzncuWuJ7pk
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f150703_reinaldosouza_fisica_iv_2serie_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f150703_reinaldosouza_fisica_iv_2serie_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f150703_reinaldosouza_fisica_iv_2serie_ad.ism%2fmanifest
https://conteudoonline.objetivo.br/aula/index/4230?token=44d2e58d11254833a0f8c1a21d396bfa
https://conteudoonline.objetivo.br/aula/index/4230?token=44d2e58d11254833a0f8c1a21d396bfa
https://www.youtube.com/watch?v=41bPwWaNDwo

