
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 25 de junho de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos da 1ª série do Ensino Médio 
  Planejamento Semanal de 28/06 a 30/06 

 

 

  #fiqueemcasa 

 

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

Governo do Estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

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. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 

Português: 
 
Frente 3: 
Nesta semana, faremos revisão dos módulos da frente 3 e orientações sobre as redações 
 

Geografia: 
 
Módulo 32 - Geopolítica: conceitos e definições 
Assistir a videoaula no Conteúdo Online 

Fazer os exercícios do Módulo (Apostila): 5 e 7 
 
Química: 

 
Prof. Felipe não ministrará aula nesta semana devido ao início das férias escolares. 
Prof. Wassal fará uma revisão dos conteúdos essenciais para prosseguimento de estudos. 
 

História: 

 
Módulo 32 - Reformas Calvinista e Anglicana - Revisão da apostila volume 2 CONCLUÍDA. 
 
Link da aula do Professor Ricardo – objetivo.br 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=140611_arturlucchesi_historia_i_1serie_ad 
CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ebd55c4f-2186-4912-8911-
610e752aec62&instituto=objetivo&referencia=200421_ReginaSantos_Historia_X_1Serie_AD 
 
Revisão – Arte Módulo 16 – Neoclassicismo e correção dos exercícios: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f95266ac-19ae-490c-a5be-
c9a441d6436f&instituto=objetivo&referencia=210603_ViniciusAlbuquerque_Arte_1Serie_EAD_ZOOM 
 
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 citados das frentes 1 e 2 para serem entregues no 
colégio. 

 
Matemática: 

 
Frente 1 - Amanda 
Retomada e fixação de conteúdos vistos no bimestre 
 
Frente 2 - Amanda 
Retomada e fixação de conteúdos vistos no bimestre 
 
Frente 2 - Ana Paula 
Retomada e fixação de conteúdos vistos no bimestre 
 
Links para as aulas EAD: 
Todos já disponibilizados durante o bimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=140611_arturlucchesi_historia_i_1serie_ad
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ebd55c4f-2186-4912-8911-610e752aec62&instituto=objetivo&referencia=200421_ReginaSantos_Historia_X_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ebd55c4f-2186-4912-8911-610e752aec62&instituto=objetivo&referencia=200421_ReginaSantos_Historia_X_1Serie_AD
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f95266ac-19ae-490c-a5be-c9a441d6436f&instituto=objetivo&referencia=210603_ViniciusAlbuquerque_Arte_1Serie_EAD_ZOOM


 

 

 
 
 

Filosofia e Sociologia: 
 
Prof. Arthur não ministrará aula de filosofia nesta semana devido ao início das férias escolares. 
 
SOCIOLOGIA 
Racismo nos EUA 
Assista o vídeo (filme) abaixo: 
Faça a Coisa Certa (1989), Spike Lee (direção) 
https://vimeo.com/24908537 

 

Biologia: 
 

Profa. Cristina e prof. Marcelo não ministrarão aulas nesta semana devido ao início das férias escolares. 
 

Inglês: 
 

Na apostila 2, Módulo 16  
Leitura e interpretação de texto 
Apresentação de novos vocabulários  
Verbs / Substantives 
Resolver os exercícios propostos 
 
No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, no Conteúdo Online, selecione 
disciplina Inglês e acesse o Módulo 16, faça os exercícios e a tarefas do módulo (ícone “tarefa” no canto superior 
esquerdo). Ao final do Módulo, assista a vídeo aula com o prof. Sydney.  
 

Física: 
 

Prof. Rodrigo não ministrará aula nesta semana devido ao início das férias escolares. 
Prof. Bob fará Revisão bimestral dos conteúdos essenciais desenvolvidos. 
 

Espanhol: 
 

Profa. Mariana não ministrará aula nesta semana devido ao início das férias escolares. 
 

Matemática Financeira - Itinerário Formativo: 
 

Retomada e fixação de conteúdos vistos no bimestre. 
 

Física do Cosmos - Itinerário Formativo: 
 

Prof. Rodrigo não ministrará aula nesta semana devido ao início das férias escolares. 
 

Bacteriologia - Itinerário Formativo: 
 

Prof. Marcelo não ministrará aula nesta semana devido ao início das férias escolares. 
 

Projeto de Vida - Itinerário Formativo: 
 

Profa. Laura não ministrará aula nesta semana devido ao início das férias escolares. 
 

Mídias Digitais - Itinerário Formativo: 
 

Profa. Adriana não ministrará aula nesta semana devido ao início das férias escolares. 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/24908537

