
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 30 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 03/05 a 07/05 

 

 #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 ne-
cessidades! 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, famili-
ares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 
 

Português: 

 Apostila 2 - Módulo 3: Informação 

 Páginas 13 a 23 – Leitura e Interpretação Textual (Texto 2); Tipos de Predicado. 

 Vídeo: Texto Expositivo (II) - Professora Andréa Castelaci Martins 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a8ff69e8-9467-4834-815a-

50e9c3073650&instituto=objetivo 

 Tarefas: 22 e 23. 

 
 

Geografia: 

 Caderno#2: Início do 2° bimestre!!! 

 Módulo#3: África 

 Assistir a vídeo aula do Módulo#3, com a professora Alexandra: 

 África e o mundo. https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1fb8061d-13ae-4143-98f7-

a1832193e3a9&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_9An

o_AD 

 
Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. 

Lembre-se: Maio é o mês das Lendas! 
Boa semana, ser humano! 

 
 
 

Informática: 

 Módulo 3: Resolvendo problemas em Python. 

 Ler a página 12. 

 Atividade da página 12. Converter polegada em centímetros. 

 Acesso ao GDB online: https://w ww.onlinegdb.com/ 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

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

 
AULA 1 

 

MÓDULO TEMA 

03 

A Alemanha no pós-guerra. 

- páginas 9, 10, 11, 12 e 13.  

- nessa aula vamos compreender a organização do Partido Nazista e o processo 

de consolidação do Partido no Estado alemão.  

 
→ Link para acessar a vídeo aula:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=30920b0f-e37b-4f21-9bbc-

bb68c6540798&instituto=objetivo&referencia=210426_FernandoEvangelista_Historia_I_9Ano_AD_Z

OOM  

 
Queridos alunos e alunas, realizem a TC14 (página 68) 

 
 
 

AULA 2 
 

MÓDULO TEMA 

 

Exibição do filme alemão “A Onda” 

- o filme busca refletir sobre a possibilidade de uma ascensão de governos fas-

cistas e nazistas na atualidade.   
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Matemática: 

 Apostila 2 - Módulo 4 - Casos de fatoração 

 4.1. Trinômio quadrado perfeito -  página 3 a 6 

 Exercícios: página 6 a 7 e TC 19 

 Vídeo: trinômio quadrado perfeito I e II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d05115cb-8efe-46a4-afd0-

a17c09987f3e&instituto=objetivo&referencia=210407_RosanaSantos_Matematica_I_9Aano_A

D_ZOOM 

 Parte II 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=81fbdb07-6c2c-4e54-a80e-

d6535a8ab3c7&instituto=objetivo&referencia=210407_RosanaSantos_Matematica_II_9Aano_

AD_ZOOM 

 4.2. Diferença de quadrados - página 8 a 10. 

 Exercícios: página 10 a 11 e TC 20 

 Vídeo: diferença de quadrados I e II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b07fad8e-5559-4b8c-a2c0-

a1fee91769cc&instituto=objetivo&referencia=210407_RosanaSantos_Matematica_III_9Aano_

AD_ZOOM 

 Parte II 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0480417e-2993-4cab-b34f-

7ce446ab051a&instituto=objetivo&referencia=210407_RosanaSantos_Matematica_IV_9Aano

_AD_ZOOM 

 

Arte: 

 Apostila páginas 16 e 17 - Renascimento  

 Vamos conhecer o grande pintor renascentista Rafael Sanzio! 

 Assista ao vídeo: Rafael 50 fatos - https://youtu.be/dhDIDS1Cjgo 

 Atividade de desenho de perspectiva - https://youtu.be/p6lVdvd5g-M 
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Ciências: 

 (Matéria e Energia) - Módulo 06 – Ondulatória 

 Leitura: Página: 3 (Ondas). Pagina: 4 (Ondas: características). Página: 5 (Ondas: classifica-

ção). Páginas: 5 e 6 (As ondas e a produção dos sons). 

 Vídeo (Professora: Maria Lúcia Catalani): (Ondas: características e classificação).   

 Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ffab3cd6-b85d-4090-b8ca-

ff145da6fa78&instituto=objetivo&referencia=200331_MariaCatalani_Ciencias_I_9Ano_AD   

 Exercícios: Página: 7 e 8. 

 
 

Inglês: 

 Na apostila 2, Módulo 5, páginas 1 a 6.  

 Texto: Leitura e Interpretação. 

 Grammar: Present Perfect. 

 Verbs: Past / Past Participle. 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Fazer Homework 13 e 14. 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-

plina Inglês, acesse Módulo 5 – When life gives you lemons, make lemonade! (Objetivo Talks), faça 

os exercícios dos primeiros quadros. Depois acesse Módulo 5 – When life gives you lemons, make 

lemonade! E ao final do módulo assista a vídeo aula com a Profª Elaine. Portal Tv Web (unip.br) 

 

Educação Física: 

 Modalidades Olímpicas. 

 Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
 
 

Atenciosamente, 
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