
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 26 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 01/03 a 05/03 

 

 #fiqueemcasa 

Estamos felizes por iniciar este ano de 2021, com estudos, dedicação, empenho e a certeza 

de que todos serão vitoriosos! 

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Go-

verno do estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

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 necessidades! 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Português: 

 Módulo 01: A inferência 

 Páginas 24 a 33 – A subversão da lógica: Leitura e interpretação textual 

 Vídeo do Portal: 

 Professora: Andréa Castelaci Martins. Aula: A subversão da lógica (I) 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0e6febdc-f372-4e09-895c-
06212a5f7173&instituto=objetivo&referencia=191210_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_VI_
9Ano_AD  

 Professora: Andréa Castelaci Martins. Aula: A subversão da lógica (II) 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9de03d65-a8fc-489f-9d16-
b7688f5bf6bb&instituto=objetivo&referencia=191210_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_VII_
9Ano_AD  

 Tarefas 7 e 8. 

 Trabalho disponível no site. 

 

Geografia: 

 Caderno#1: Módulo#1: Europa: Aspectos Físicos e Econômicos 

 Assistir as vídeoaulas: 

 5. A industrialização europeia. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=52add762-1283-4988-9d12-
0486a3670360&instituto=objetivo&referencia=200302_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_9Ano_
AD 

 6. A produção energética na Europa. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2919ab1e-1bd3-4482-a53f-
0d2b8fb97182&instituto=objetivo&referencia=200302_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_9Ano_
AD 

 6. A rede de transporte e a dinâmica econômica na Europa. Link da vídeo aula com a professora 
Alexandra Maria: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5b9d281a-3f75-496d-a783-
f202f28fd036&instituto=objetivo&referencia=200302_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_9Ano_A
D 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 30 a 
40. Concluindo a Tarefa#4 (página 38) e uma Pesquisa sobre o BREXIT e seus impactos 
nas economias globais e o possível surgimento do CANZUK - Bloco Econômico que pode 
juntar Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Que deve ser feita no caderno, à 
caneta. Finalizando, assim, o Módulo#1. 

 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas! 

2021 está demais e março é o mês dos marcianos!!! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

 Módulo 2: Introdução à linguagem de programação Python. 

 Ler a página 7. (Veja os operadores básicos). 

 Atividade da página 6. (Agora é sua vez!). 

 Acesso ao vídeo para próxima aula: https://www.youtube.com/watch?v=Mp0vhMDI7fA&t=1085s  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 Nosso e-mail de contato: objetivoinfo.9ano@gmail.com 

 

História: 

AULA 1 

 

MÓDULO TEMA 

01 

Rússia e suas revoluções.  
→ Páginas 22 a 27.  

 → Nesta aula vamos analisar o que foi a Revolução Russa e suas característi-
cas, sobre os partidos dos mencheviques e bolcheviques, por fim como se deu a 
formação da URSS.  

→ Link para acessar a vídeo aula -  Rússia e suas revoluções.  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fc959683-8f7f-4575-97d6-
7ed21c9f1d4d&instituto=objetivo&referencia=200304_FernandoEvangelista_Historia_III_9Ano_AD  

 

QUERIDOS ALUNOS E ALUNAS, REALIZEM A TAREFA 4 (PÁGINAS 68 E 69).   

 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

01 

Crise de 29.  
→ Páginas 30 a 32.  

 → Vamos entender o que foi a Crise de 29, sua relação com a Grande Guerra, as 
consequências e a proposta do New Deal de recuperação econômica.  

→ Link para acessar a vídeo aula -  A crise de 1929 e o New Deal.  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=81c26bc2-171d-4c3c-9d00-
7b770f2cd5a0&instituto=objetivo&referencia=200304_FernandoEvangelista_Historia_IV_9Ano_AD  

 

QUERIDOS ALUNOS E ALUNAS, REALIZEM A TAREFA 5 (PÁGINA 70).  
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Matemática: 

 Módulo 1: Conjunto dos números reais 

 1.5. Os números reais como medidas de segmentos quaisquer - página 29 a 33. 

 Exercícios: página 34 e TC 5 

 Vídeo: os números reais como medidas de segmentos quaisquer (professora Rosana Perleto) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c72ebb5b-86a2-4720-8b58-
e44ab5063644&instituto=objetivo&referencia=210111_RosanaSantos_Matematica_VI_9Ano_AD 

 1.6. Operações entre conjuntos reais - página 35 a 39. 

 Exercícios: página 39 a 41 e TC 6. 

 Vídeo: operações entre conjuntos reais I e II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a36f3874-8f79-4904-84db-
51b12db8c365&instituto=objetivo&referencia=210112_RosanaSantos_Matematica_III_9Ano_
AD 

 Parte II 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bf9035a4-3cb0-477c-a0c7-
428022a66c7e&instituto=objetivo&referencia=210112_RosanaSantos_Matematica_IV_9Ano_
AD 

 

Arte: 

 Vamos conhecer um pouco sobre Pop Arte.  

 Assistir aos videos sobre o tema.  

 Vamos debater e contextualizar sobre esse estilo de arte  e seus representantes:  

https://youtu.be/qL-G3_c9Evk 

https://youtu.be/a0jrWaLxbNY 

 Para concluir essa aula faça uma colagem com jornal dando um fundo parar depois criar de-
senhos e pinturas estilo Pop Arte  façam nomes, letras. 

 Assista ao vídeo para ajudar nessa atividade  https://youtu.be/5qAoWZrKYyk 
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Ciências: 

 (Matéria e Energia) Módulo 02 – Introdução à cinemática 

 Leitura: Páginas: 19, 20 e 21 (Movimento Uniforme). 

 Vídeo (Professora: Maria Lúcia Catalani): (Movimento Uniforme). 

 Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=787fe77d-4058-45a1-95b1-
a1b3decf4ec4&instituto=objetivo&referencia=201210_MariaCatalani_Ciencias_IV_9Ano_AD 

 Exercícios: Páginas: 22 e 23. 

 Tarefa 04: Páginas: 67 e 68. 

 

Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 2, páginas 17 a 21.  

 Novos vocabulários: verbs. 

 Gramática: Second Conditional. 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Fazer Homework 6.  

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-
plina Inglês, acesse Módulo 2 – Hit the road! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos últimos qua-
dros. Depois acesse Módulo 2 – Hit the road! E ao final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. 
Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 

Educação Física: 

 Acessar o link https://youtu.be/AyewQRKCr-8 para as aulas de Educação Física. 

 

 

Atenciosamente, 
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