
 

 

Inf.: 0719/20 
 
 

Bragança Paulista, 04 de novembro de 2020. 
 
 

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

  Planejamento Semanal de 04/11 a 10/11 

 

#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. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h 

às 12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 

Direcional será essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o processo 

avaliativo. 

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

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

Português: 

 

 Apostila 4 - Módulo 7: Linguagem e campos de atuação 

 Páginas: 41 a 48 - Morte e Vida Severina – João Cabral de Melo Neto – Leitura e interpreta-
ção textual. 

 Vídeo do Portal: 

 Professora: Andréa Castelaci Martins 

 Aula: Campo artístico-literário (II) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6f26e590-5dfe-4b33-a546-
e2ffc8280733&instituto=objetivo&referencia=191031_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_VIII_
9Ano_AD  

 TC: 63 

 

Geografia: 

 

 Caderno#4: Módulo#7: Sul e Sudeste Asiático, Tigres Asiáticos e China. 

 Semana Especial de Revisão para a Prova (Páginas 03 a 41) & Correção das Tarefas.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

 

 Módulo 13: CSS. 

 Ler as páginas 29, 30 e 31.. 

 Atividades das páginas 29 e 31. (Atividade da página 31 vale nota) 

 Enviar os exercícios para o e-mail abaixo: 

 E-mail de contato da classe: objetivoinfo.9ano@gmail.com  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br 

 

História: 

 

 Módulo 14 - Brasil e a América Latina na economia do século XXI 

 1 vídeo  - Professor Fernando 

 Faça uma revisão sobre o conteúdo em seu caderno, destacando os pontos mais relevantes. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Políticas econômicas do Brasil e da América Latina (I) 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c3a33427-baa8-4924-aae4-
5bbe8c07a0c2&instituto=objetivo&referencia=191114_FernandoEvangelista_Historia_V_9Ano
_AD 
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Ciências: 

 

 (Matéria e Energia) - Módulo 17 – Aspectos quantitativos das transformações químicas 

 Leitura: Páginas: 29 e 30 (Tipos de reações químicas). 

 Vídeo (Professora: Maria Lúcia Catalani): (Reações químicas: balanceamento e tipos de rea-
ções). Link: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7645e99c-e12a-4c79-ae7a-
f31289688277&instituto=objetivo&referencia=Rea%C3%A7%C3%B5es%20qu%C3%ADmicas
:%20balanceamento%20e%20tipos%20de%20rea%C3%A7%C3%B5es 

 Exercícios: Página: 30. 

 Tarefa 30: Páginas: 53 e 54. 

 

Matemática: 

 

 APOSTILA 4 - 4º BIMESTRE 

 Módulo 16 - Equações do 2º grau II 

 16.1. Equações irracionais - página 61 a 64. 

 Exercícios - página 64 a 66 e TC 48 

 Vídeo - equações do 2º grau parte I e II (professora Rosana Perleto) 

 OBS: os vídeos falam sobre as equações do 2º grau em geral 

 Parte I 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=aef523da-f948-481f-ae85-
5c8b57d09f75&instituto=objetivo&referencia=191105_RosanaSantos_Matematica_V_9Ano_A
D 

 Parte II 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=edd208a8-0fa7-435e-985e-
c00bc8412f8a&instituto=objetivo&referencia=191105_RosanaSantos_Matematica_VI_9Ano_
AD 

 

Arte: 

 

 "O campo ampliado da arte" 

 Ler texto e responder a questão da página 24. 

 Assistir o vídeo sobre esse tema para enriquecer a aprendizagem.  
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Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 13, páginas 14 e 16 

 Text Comprehension 

 Grammar 

 Question Tag 

 Vocabulary: movies 

 Homework 42 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 14 – The best movies of all time! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos seis 
últimos quadros. Depois acesse Módulo 14 – The best movies of all time! Faça os exercícios propos-
tos. E no final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

Educação Física: 

 

 Acessar o link https://youtu.be/MASz9dkZgUk executar a aula do professor Giovane. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 
 

      
 

 
 

https://youtu.be/MASz9dkZgUk

