
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 03 de setembro de 2021. 

 
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis da 2ª série do Ensino Médio 

    Planejamento Semanal de 08/09 a 10/09 
 

 
 

 
As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na medida 

do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-em 

                                                                     Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso 

de impossibilidade da participação deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas 

EAD. 

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. 

 

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. 

 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 
 

Português: 
 

Frente 2: Módulo 42 - Cecília Meireles 
Fazer os exercícios da apostila e, posteriormente, as tarefas (metade dos exercícios de cada módulo).   
*Não há vídeo aula no EAD. 
 

Geografia: 
 
Módulo 61 - Industrialização no Brasil 
Assistir a videoaula no Conteúdo Online 
Fazer os exercícios dos Módulos (Apostila): 1 e 2 
 

Química: 
 
(Caderno 3) Frente 1: Módulo 22 - Petróleo2ª Série - Ensino Médio 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b61a3223-b9e6-4f5d-8b47-
c50257bf32f7&instituto=objetivo&referencia=200623_NabilSaba_Quimica_III_2Serie_AD 
Exercícios: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=244cffe4-9563-4ec8-bbd8-
69320111e872&instituto=objetivo&referencia=200623_NabilSaba_Quimica_IV_2Serie_AD 
 
Frente 2: Módulo 41 - Desidratação da sacarose 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f54150b8-43e8-4a20-8770-
1fe5588c126a&instituto=objetivo&referencia=200618_NabilSaba_Quimica_III_2Serie_AD 
 

História: 
 
Frente 1: Módulo 43 - Governo Constitucional de Vargas 
Link da aula do professor Robson – objetivo.br 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fead9f3a-1568-4a7a-a302-
d742d3df4bf3&instituto=objetivo&referencia=200729_RobsonSantiago_Historia_II_2Serie_AD 
Resolva as atividades 1 a 4 – Tc. 
 
Módulo 44 - Estado Novo - mecanismos 
Link da aula do professor Robson – objetivo.br 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5dc5316c-d9e9-44be-8cbe-
d56430ffa0c4&instituto=objetivo&referencia=200729_RobsonSantiago_Historia_III_2Serie_AD 
Resolva as atividades 1 a 4 – Tc. 
 
Assista as aulas dos professores do objetivo.br para facilitar ainda mais a compreensão dos conteúdos e 
posteriormente revolva as Tcs referentes a cada módulo das frentes 1 e 2 para serem entregues no colégio. 
 

Matemática: 
 

Frente 1 - Ana Paula - Não haverá aula - Feriado 
 
Frente 2 - Amanda 
Módulo 43 - Exercícios propostos 
Links para as aulas EAD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150706_antoniogoncalves_matematica_vii_2
serie_ad 
Fazer as tarefas do módulo 43 
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Filosofia e Sociologia: 
 

Não haverá aula devido ao Recesso Escolar e Feriado da Independência. 
 

Biologia: 
 

(Apostila 3) Frente 1: Módulo 38 - tipos de circulação 
Fazer os exercícios 2 e 3 de todos os módulos F1 e F2, dados na semana. 
Esse conteúdo se encontra da página 125 até a página 129 que você deverá ler na sua apostila e no final do 
módulo faça os exercícios propostos e confira o gabarito. 
Vídeo - tipos de circulação 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0e0bf3f9-a51f-4750-958a-
f78b70b53ab8&instituto=objetivo&referencia=200715_FernandoSantos_Biologia_III_2Serie_AD 
 

Faça os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito e a 
resolução feita pelo professor Paiva, do portal do Objetivo br na vídeo aula pelo link 
Vídeo- tipos de circulação 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=03887e8c-0133-4402-a47c-
43610c4c31a7&instituto=objetivo&referencia=191010_FernandoSantos_Biologia_VI_2Serie_AD 
 

Módulo 39 e 40 - O coração dos vertebrados/automatismo cardíaco 
Esse conteúdo se encontra da página 130 até a página 136 que você deverá ler na sua apostila e no final do 
módulo faça os exercícios propostos e confira o gabarito. 
Vídeo-  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=513a0437-362a-4c98-82ff-
31f557a1168a&instituto=objetivo&referencia=191122_GuilhermeFrancisco_Biologia_I_2Serie_AD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5f638767-30ba-4282-b107-
f5058db5590d&instituto=objetivo&referencia=191122_GuilhermeFrancisco_Biologia_II_2Serie_AD 
Faça os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito e a 
resolução feita pelo professor Paiva, do portal do Objetivo br na vídeo aula pelo link 
O coração dos vertebrados/automatismo cardíaco- 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=86390d17-a6d2-4a1c-abed-
9c4ff30d1716&instituto=objetivo&referencia=200521_FernandoSantos_Biologia_I_2Serie_AD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c1ec0de9-3c28-4368-b71c-
8b6690a4fac2&instituto=objetivo&referencia=200521_FernandoSantos_Biologia_II_2Serie_AD 
 

Frente 2: Módulo 22 - A herança quantitativa 
Esse conteúdo se encontra da página 174 até a página 176 que você deverá ler na sua apostila e no final do 
módulo faça os exercícios propostos e confira o gabarito. 
Vídeo da aula teórica link: A herança quantitativa 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6361c2d0-0c34-4b3f-88a9-
3bb6952dfec0&instituto=objetivo&referencia=200525_FernandoSantos_Biologia_VI_2Serie_AD 
Vídeo dos exercícios link: A herança quantitativa 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4879af4c-30ee-4329-9deb-
bfa95cbe4775&instituto=objetivo&referencia=191015_FernandoSantos_Biologia_VI_2Serie_AD 
 

Inglês: 
 

(Apostila 3) Aula 1 - Módulo 42 
Leitura e interpretação de texto 
Apresentação de novos vocabulários  
Verbs / Substantives 
Exercícios  
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Aula 2 - Módulo 42 
Vocabulary 
Adjectives 
Exercícios  
 
No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, no Conteúdo Online, selecione a 
disciplina de Inglês e acesse o Módulo 42, faça os exercícios e as tarefas de 1 a 6 do módulo (ícone “tarefa” no 
canto superior esquerdo). Ao final do Módulo, assista a vídeo aula com o Prof. Sidney.  
 

Física: 
 

Frente 1: Módulo 22: Exercícios gases Perfeitos 
http://conteudoonline.objetivo.br/Aula/Index/4426 
TC: todos os exercícios 
 
Módulo 40 - Potência e intensidade de ondas II 
Assistir ao vídeo. 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b587a965-45e1-418d-9ddc-
a20039234ba6&instituto=objetivo&referencia=200724_ReinaldoSouza_Fisica_III_2Serie_AD   
 
Módulo 41 - Reflexão de ondas I 
Assistir ao vídeo. 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d295931c-66f3-43d6-845b-
56e59c18faaf&instituto=objetivo&referencia=200724_ReinaldoSouza_Fisica_V_2Serie_AD  
 

Espanhol: 
 
Apostila 3 - Clases 21 y 22 
Páginas 9 e 10 – Vocabulario: La habitación y el baño. 
Não há vídeos disponíveis para esses módulos. 
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