
 

 

Inf.: 0699/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 28 de outubro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 28/10 a 03/11 

 

 #fiqueemcasa 
 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar 

novos 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 37 a 40 - Morte e Vida Severina - João Cabral de Melo Neto - Leitura e interpretação 
textual. 

 Vídeo do Portal: 

 Professora: Andréa Castelaci Martins 

 Aula: Campo artístico-literário (I) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d4fc3435-2b11-40d2-860a-
d86c0a0cf945&instituto=objetivo&referencia=191031_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_VII_
9Ano_AD  

 

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 12: Áudio e vídeo 

 Ler as páginas 27 e 28. 

 Atividade da página 28. (Digite o exemplo).  

 Enviar os exercícios e as atualidades para o e-mail abaixo: 

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

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br 

 

História: 

 

 Módulo 13 - Rupturas e continuidades: do fim da ditadura á Nova República. (continuação) 

 1 vídeo  - Professor Fernando 

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

 TC 36. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Nova República e a Constituição de 1988. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a7619d68-0a2c-407b-bc88-
c2ff257ade33&instituto=objetivo&referencia=Nova%20Rep%C3%BAblica%20e%20a%20Con
stitui%C3%A7%C3%A3o%20de%201988 
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Matemática: 

 

 Apostila 4 - 4º Bimestre 

 Módulo 16 - Equações do 2º grau II. 

 16.1 - Equações biquadradas - página 53 a 56. 

 Exercícios - página 56 a 60 e TC 47. 

 Observação: este módulo não possui vídeo-aula ainda, as mesmas serão postadas, porém, 
todas as explicações serão minuciosamente dadas pela professora Roberta. 

 

Arte: 

 

 Apostila página 24. 

 O campo ampliado da Arte 

 Ler texto e responder à questão da página 24  

 Assistir o vídeo sobre o assunto https://youtu.be/Y2e-hfIIHbQ e faça a proposta da página 25. 

  

Ciências: 

 

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

 Leitura: Páginas: 25 e 26 (Reações e equações químicas). Páginas: 26, 27 e 28 
(Balanceamento de equações químicas). 

 Vídeo (Professora: Maria Lúcia Catalani): 

 (Reações químicas: balanceamento e tipos de reações). 

 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: Páginas: 25 e 28. 

 Tarefa 29: Páginas: 51 e 52. 
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Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 13, páginas 12 e 13. 

 Text Comprehension. 

 Grammar. 

 Question Tag. 

 Vocabulary: verbs, adjectives. 

 Homework 41. 

 

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 
propostos. E no final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

 

Educação Física: 

 

 Acessar o link https://youtu.be/MPn737au6tY com a atividade do professor Giovane. 

 

 

Atenciosamente. 

A Coordenação. 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/MPn737au6tY

