
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 10 de setembro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 13/09 a 17/09 

#fiqueemcasa 
 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na medida 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! 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma 

referente ao aluno, familiares 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 3 - Módulo 6: De um texto, outro texto – Paráfrase e estilização – Leitura e interpretação 

textual – Produção Textual. 

Aula 1: Páginas 36 e 37 – Para Casa: TC 49. 

Aula 2: Páginas 38 a 40 – Para Casa: TC 50. 

Aula 3: Correção das TCs. 

Aula 4: Páginas 41 e 42 – Produção Textual – Estilização – Para casa: TC 51 

Aula 5: Páginas 41 e 42 – Produção Textual – Estilização 

Vídeo do Portal: Professor: Andréa Castelaci Martins. Aula: Paráfrase e estilização (II) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=40eff14f-45fc-468b-be76-

c81de9c8bae8&instituto=objetivo&referencia=181005_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_III_9Ano_

AD 

 

Geografia: 

Módulo#6: Oriente Médio. 

Assistir as vídeoaulas: Aula#1: 6.3. Conflito Árabe-Israelense. Link da vídeo aula com a professora 

Alexandra Maria (Oriente Médio Geopolítica II): 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b347edba-8b84-4f30-af73-

00afb94916ac&instituto=objetivo&referencia=200622_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_9Ano_AD 

Aula#2: 6.3.2 Primavera Árabe. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria (Oriente 

Médio Geopolítica III): 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b0a4fce9-c12a-4935-a457-

3e83354a76f1&instituto=objetivo&referencia=200622_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_9Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 56 e 65. 

Concluindo as Tarefas #24: “Primavera Árabe”.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

Não se esqueça: Em Setembro comemoramos a Independência do Brasil. 

 

 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Módulo 8. Formatação em  HTML5. 

Ler as páginas 10 e 11. 

Dar continuidade no projeto pedagógico. 

Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

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

Acesso ao link de explicação a estrutura de HTML5. 

Acesse o bloco de notas para digitar o programa e salve. 

  
 

História: 

 
 

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

11 

O Regime militar no Brasil 
Páginas 51 a 53 
Ao longo dessa aula iremos analisar o processo do golpe de 64 e as 
controvérsias sobre ser uma revolução. 

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=20713df5-78d8-
4904-9a09-
0578b3e82d2d&instituto=objetivo&referencia=200618_FernandoEvangelista_Historia_VI_9Ano_AD  

 
Queridos alunos e alunas, realizem a TC 29. 

 
 
 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

11 

O Regime militar no Brasil. 
Páginas 54 a 56. 
Ao longo dessa aula iremos fazer os exercícios das páginas 55 e 56 
e analisar o governo de Castelo Branco. 
 

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=20713df5-78d8-
4904-9a09-
0578b3e82d2d&instituto=objetivo&referencia=200618_FernandoEvangelista_Historia_VI_9Ano_AD  
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Matemática: 

Apostila 3 - Módulo 10 – Estudo das funções II 

Aula 1 a 3 - páginas 115 a 120  

Aula 4 e 5 - páginas 121 e 122 e TC 46 

Vídeos: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ab689dc4-999e-4881-9728-

5b4a831ce162&instituto=objetivo&referencia=210810_RosanaSantos_Matematica_II_9Ano_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dae087ba-0995-41d7-8f85-

96453085774e&instituto=objetivo&referencia=210810_RosanaSantos_Matematica_III_9Ano_AD 

 
 
 

Arte: 

Orientação para os projetos pedagógicos.  

Confecção de materiais visuais. 

Para a exposição dos projetos.  

Temas: Os principais líderes da História  

Os excluídos da história  

 
 
 

Ciências: 

(Terra e Universo) - Módulo 14 – Ordem de Grandeza Astronômica 

Aula 1- Fazer a leitura da página 31 (Notação científica). Fazer o exercício (pensando no assunto) 

da página 31. 

Aula 2- Fazer a leitura da página 32 (Ordem de grandeza). 

Aula 3- Para melhor fixação do conteúdo, assista ao vídeo da Professora Maria Lúcia: 

(Grandezas físicas e Ordem de Grandeza).  

Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=06d286a2-f457-4679-96d3-

e01fab7eb086&instituto=objetivo&referencia=200702_MariaCatalani_Ciencias_VI_9ano_AD 

Aula 4- Resolver os exercícios 1, 2 e 3 (Agora, é sua vez!) da página 33. 

Aula 5- Resolver os exercícios 4 e 5 (Agora, é sua vez!) da página 34. 

Tarefa 25: Resolver os exercícios das páginas 49 e 50. 
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Inglês: 

Apostila 3, Módulo 11  

Aula 1: Text: Leitura, Interpretação 

Grammar: Modal Verbs review 

Exercises  

Homework 33 

Aula 2: Grammar: Modal Verbs review 

Prefix review 

Exercises  

Homework 34 

 

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

disciplina Inglês, acesse o Módulo 11 – Roll the dice! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos 

primeiros quadros. Depois acesse o Módulo 11 – Roll the dice! No final do módulo assista a vídeo 

aula com a Prof. Márcia. 

 
 
 

Educação Física: 

Tema: Vôlei 
Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 

 
 


