
 

Inf.: 0259/20 

 

 
Bragança Paulista, 24 de junho de 2020.  

 
Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 24/06 a 30/06. 
 

#fiqueemcasa 
 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

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. 

Não esqueçam que o nosso “Plantão de dúvidas” com os professores continuará!  

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

                                                  Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 

Relembrando o esquema de atividades remotas: 

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas 
aulas, e se necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do colégio, http://www.objetivobp.com.br na aba 
“Orientação Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as 
atividades que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na 
execução dessas tarefas; basta clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do 
conteúdo e na execução das tarefas da apostila. 

 As atividades extras, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo 
de aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 
deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É 
preciso entender que estamos em AULA. 

 

 

 

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


 

 

 

 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Tânia ( 9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à 
vontade para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras 
informações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 

Programação para a semana de 24/06 a 30/06. 

Português: 
Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=_1JlWw7bwlc com as orientações da professora 
Mariana Chiaron. 
 

 Apostila 2: Módulo 4: Prescrição e Informação. 

 Páginas 48 até a 54 – Textos e Exercícios de Interpretação Textual. 

 Vídeo: Prescrição (I) - Professora Andréa Castelaci Martins 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2637cf57-36da-4d61-bde7-
c37540722a4e&instituto=objetivo 

 Tarefas: 30 e 31. 
 

Geografia: 
Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=8wW7sOByCBM com orientações do professor 

Arthur. 

 

 Módulo#3: Última semana do Módulo#3:  

 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula com a professora 

Alexandra Maria, no caderno. 

 4.4. Investimentos nos países africanos. Assistir a vídeo aula: “Investimentos nos paíse 

africanos”. Link: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=25e77d5c-82f9-42ee-87c3-

8e51651959bb&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_9

Ano_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos e a Tarefa 12. 

 Verificar os exercícios até a página 32.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nos plantões! 

 
Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=ddCPkC_v3mY com as orientações da 
professora Adriana Macedo. 

 

 Módulo 4: Condicionais. 

 Ler as páginas 21, 22 e 23. 

 Atividade da página 23. 

 Enviar o PP (para quem ainda não enviou), os exercícios citados nos plantões e as 

atualidades conforme o exemplo da vídeoaula. 

 Acesso a plataforma: ww.objetivo.br 

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/YV4kgIhHaPc com as orientações da professora Patrícia  
 

 Módulo 6: Era Vargas (páginas 42 a 47) 

 1 vídeos: Professor Fernando. 

 Exercícios: páginas 43, 44 e 46. 
Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista - Aula: Era Vargas – O Governo 
Provisório de Getúlio Vargas e a reação paulista: 

 http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b6cc3f65-586c-4ff4-a407-
ab5d3f912ed7&instituto=objetivo&referencia=200401_FernandoEvangelista_Historia_9Ano_
AD 
 

Matemática: 
Acessar o link https://youtu.be/2Dk95JnDkBU com orientações da professora Roberta.  
 

 Apostila 2: 2º bimestre 

 Módulo 7: Razões trigonométricas do triângulo retângulo. 

 7.1: Razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente - páginas 82 a 84 e páginas 88 a 95 

 Laboratório: descobrindo as razões trigonométricas- página 85 a 87 faremos juntos num 
momento oportuno 

 Exercícios: páginas 95 a 98 e TC 24. 

 Vídeo: razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente (professora Rosana Perleto) 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a83f7691-51ee-44a2-8ff8-
12c2c849c543&instituto=objetivo&referencia=190527_RosanaSantos_Matematica_IV_9Ano
_AD 

 

Arte: 
Acessar o link https://youtu.be/ATzZSJkTywk com as orientações da professora Adriana Fambrini. 
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 Módulo 4: Pablo Picasso o cubismo e  a autonomia da arte. 

 Ler páginas 30 e 31  

 Assistam a videoaula com o professor José Neto a partir do momento que ele fala sobre 
Picasso  http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=03b67fe2-049d-4edb-a2fe-
83f83e405f65&instituto=objetivo&referencia=200218_JoseMinerini_Arte_VII_9Ano_AD 

 Façam a proposta da página 32, a  partir das orientações que deixei no vídeo.  
 

Ciências: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=o1hwhl7xaWQ com as orientações da professor 
Gabriel 

 

 (Vida e Evolução) Módulo 8 – Origem e evolução dos seres vivos (Parte 1) 

 Leitura: Página: 33 (A origem da vida). Pagina: 34 (Abiogênese e Biogênese) e Pagina 35 
(Formação de moléculas orgânicas). 

 Vídeo (Professora: Maria Lúcia Catalani): (Abiogênese e Biogênese) Link:  
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b5f89b6a-0701-4abb-b3bc-
b46793a58351&instituto=objetivo&referencia=200401_MariaCatalani_Ciencias_II_9Ano_AD 

 Exercícios: Página: 33. 

 Tarefas 15: 

 Páginas: 59 e 60. 

 

Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/uxuDS49_4dY com as orientações do professor Mauro. 
 

 Na apostila 2, módulo 7, páginas 26 a 27.  

 Leitura dos textos.  

 Exercícios de interpretação de texto. 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Homework 22.  
 
No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, agora Conteúdo On-line, 
disciplina Inglês, acesse Módulo 7 – Quality is the best plan! (Objetivo Talks), faça os exercícios 
dos quatro últimos quadros. Depois acesse Módulo 7 – Quality is the best plan!, no final do módulo 
assista a vídeo aula II com a profª Elaine. 

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/FSCNkwwzWGQ com as orientações do professor Giovane. 

 

Atenciosamente, 

      

 

 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=03b67fe2-049d-4edb-a2fe-83f83e405f65&instituto=objetivo&referencia=200218_JoseMinerini_Arte_VII_9Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=03b67fe2-049d-4edb-a2fe-83f83e405f65&instituto=objetivo&referencia=200218_JoseMinerini_Arte_VII_9Ano_AD
https://www.youtube.com/watch?v=o1hwhl7xaWQ
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b5f89b6a-0701-4abb-b3bc-b46793a58351&instituto=objetivo&referencia=200401_MariaCatalani_Ciencias_II_9Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b5f89b6a-0701-4abb-b3bc-b46793a58351&instituto=objetivo&referencia=200401_MariaCatalani_Ciencias_II_9Ano_AD
https://youtu.be/uxuDS49_4dY
https://youtu.be/uxuDS49_4dY
https://youtu.be/FSCNkwwzWGQ
https://youtu.be/FSCNkwwzWGQ

