
 

 

 
 

 
 

Bragança Paulista, 12 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis da 1ª série do Ensino Médio 
  Planejamento Semanal de 18/02 e 19/02 

 

#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 

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.com.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.com.br/


 

 

 
 

 

Português: 

 

 Nos dias 18/02 e 19/02: Não haverá aula nos dias 18 e 19/02 devido ao Recesso e Carnaval. 
 

Geografia: 

 

 Módulo 02 - Astronomia 

 Assistir os vídeos: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d08e7c6b-02ef-441b-9b99-

68c8b74121f8&instituto=objetivo&referencia=210202_HoracioCardoso_Geografia_III_1Serie_AD 

 Fazer exercícios do Módulo (Apostila): 1 e 3 

 

Química: 

 

 (Apostila 1) Frente 1: Prof. Felipe: Módulo 2 – Os estados físicos da matéria 

 (Apostila 2) Frente 2: Prof. Wassal: não haverá aula nos dias 18 e 19/02 devido ao Recesso e 

Carnaval. 

 

História: 

 Não haverá aula nos dias 18 e 19/02 devido ao Recesso e Carnaval. 
 
 

Matemática: 

 

 Frente 1 - Amanda 

 Módulo 10: Tema - Diferença de quadrados 

 LINKS PARA AS AULAS ON LINE 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7de88668-ca7b-4b13-bc68-

beb3cfb9cbca&instituto=objetivo&referencia=191220_JoaoAlves_Matematica_I_1Serie_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a30b85db-59fa-4f6f-9da7-

05d6c6610574&instituto=objetivo&referencia=191211_JoaoAlves_Matematica_V_1Serie_AD 

 REALIZAR AS TAREFAS! 

 

Filosofia e Sociologia: 

 

 Não haverá aula nos dias 18 e 19/02 devido ao Recesso e Carnaval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d08e7c6b-02ef-441b-9b99-68c8b74121f8&instituto=objetivo&referencia=210202_HoracioCardoso_Geografia_III_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d08e7c6b-02ef-441b-9b99-68c8b74121f8&instituto=objetivo&referencia=210202_HoracioCardoso_Geografia_III_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7de88668-ca7b-4b13-bc68-beb3cfb9cbca&instituto=objetivo&referencia=191220_JoaoAlves_Matematica_I_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7de88668-ca7b-4b13-bc68-beb3cfb9cbca&instituto=objetivo&referencia=191220_JoaoAlves_Matematica_I_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a30b85db-59fa-4f6f-9da7-05d6c6610574&instituto=objetivo&referencia=191211_JoaoAlves_Matematica_V_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a30b85db-59fa-4f6f-9da7-05d6c6610574&instituto=objetivo&referencia=191211_JoaoAlves_Matematica_V_1Serie_AD


 

 

 
 
 

Biologia: 

 

 Frente 1: Módulo 3 - A organização dos seres vivos  

 Esse conteúdo se encontra da página 130 até a página 135, que você deverá ler na sua apostila e no 

final do módulo assistir à vídeo aula do professor  Adriano , no portal do objetivo br pelo Link: 

 Vídeo: A organização dos seres vivos 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63255920-92c6-4352-8376-

645db5bb56c0&instituto=objetivo&referencia=210118_AdrianoArruda_Biologia_I_1Serie_AD 

 Faça os exercícios propostos pela apostila e pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito 

e a resolução, no portal com o professor Adriano. 

 Vídeo: A organização dos seres vivos 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e279203a-19da-4288-989f-

c1fd79972049&instituto=objetivo&referencia=210118_AdrianoArruda_Biologia_II_1Serie_AD 

 Frente 1: Módulo 4 - A célula eucariótica animal.  

 Esse conteúdo se encontra da página 136 até a página 139, que você deverá ler na sua apostila e no 

final do módulo assistir à vídeo aula do professor Paiva no portal do objetivo br pelo Link: 

 Vídeo: A célula eucariótica animal 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c95fa09f-747b-43be-9d90-

8b5e1343581d&instituto=objetivo&referencia=210118_AdrianoArruda_Biologia_III_1Serie_AD 

 Faça os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito 

e a resolução, no portal com o professor Paiva. 

 Vídeo: A célula eucariótica animal 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bbda56be-534b-4248-b5e7-

a43c89dce821&instituto=objetivo&referencia=210118_AdrianoArruda_Biologia_IV_1Serie_AD 

 Frente 2: Módulo 2 -  A vida animal- EAD (portal do Objetivo.br) 

 Esse conteúdo se encontra da página 209 até a página 211, que você deverá ler na sua apostila e no 

final do módulo, fazer os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em 

seguida o gabarito. 

 Vídeo: (Professor Adriano) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c3911d4a-7785-4039-9f58-

6d5c589ee186&instituto=objetivo&referencia=191202_AdrianoArruda_Biologia_III_1Serie_AD 

 Faça os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito 

e a resolução feita pelo professor Adriano, do portal do Objetivo br na vídeo aula pelo link: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c7ed27c2-b62f-429a-abd3-
73c73b338b6b&instituto=objetivo&referencia=191202_AdrianoArruda_Biologia_IV_1Serie_AD 
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Inglês: 

 

 Na apostila 1 - Módulo 2 e 3.  

 Leitura e interpretação de textos 

 Apresentação de novos vocabulários e verbos  

 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 2, faça os exercícios e a tarefa do módulo (ícone “tarefa” no canto 

superior esquerdo). Ao final do Módulo, assista a vídeo aula com o Prof. Sidney. Portal Tv Web (unip.br) 

 

Física: 

 

 Caderno 1  

 Nessa aula daremos continuidade a revisão de matemática. 

 Módulo 4 - Trigonometria no triângulo retângulo 

 Assistir ao vídeo. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7b4a7467-06a6-4684-bcb8-

1196b53a7efb&instituto=objetivo&referencia=210118_ReinaldoSouza_Fisica_VII_1Serie_AD  

 Os demais módulos não haverá aula devido ao ferido. 

 

Espanhol: 

 

 Clases 1 y 2: Hispanohablantes por el Mund 

 Páginas: 2 e 3 - Tipos de saludos en el mundo; Presente de Indicativo 

 Vídeo do Portal: 

 Professora: Carmen Rosa Canisia Watson Barrera 

 Aula: Hispanohablantes por el Mundo (III) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f1a8e72a-7210-4805-801b-

3b3a6f2da00e&instituto=objetivo&referencia=200819_CarmenBarrera_Espanhol_III_1Serie_AD  

 

Projeto de Vida: 

 

 Módulo 1 - O que é o Projeto de Vida?  

 Atividade 1 - Apresentações – Pág. XIII 

 Atividade 2 - O que é o Projeto de vida? 

 Tarefa de casa - Atividade 1 e 2 - Pág. XXI  

 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7372abd5-9c23-4f59-8871-3ca792c69cfb&instituto=objetivo&referencia=191129_SidneyCampos_Ingles_IV_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7b4a7467-06a6-4684-bcb8-1196b53a7efb&instituto=objetivo&referencia=210118_ReinaldoSouza_Fisica_VII_1Serie_AD
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f1a8e72a-7210-4805-801b-3b3a6f2da00e&instituto=objetivo&referencia=200819_CarmenBarrera_Espanhol_III_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f1a8e72a-7210-4805-801b-3b3a6f2da00e&instituto=objetivo&referencia=200819_CarmenBarrera_Espanhol_III_1Serie_AD


 

 

 
 
 

Mídias Digitais: 

 

 Módulo 1: Caderno 1 - Tecnologias e mídias digitais. 

 Área de trabalho, polígonos e objetos. 

 Ler as páginas 66, 67 e 68. 

 Atividade da página 67 e 68 - Construa o quadrado e o círculo.   

 Veja no youtube o programa Inskcape (semelhante ao corel-draw). 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 

Matemática Financeira: 

 

 Módulo 2 - Divisão proporcional 
 
 

Bacteriologia e Virologia: 

 

 Módulo 2- Estrutura do vírus 

 Da página 131 até 138. 
 
 

Física do Cosmos: 

 

 Módulos 1 e 2 - Introdução à Astronomia: O Universo em Nossas Mãos 

 Para esta aula esperamos uma participação mais ativa dos alunos, sendo assim uma leitura prévia 

dos módulos 1 e 2 são essenciais para as discussões em sala de aula. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.objetivo.br/

