
 

 

Inf.: 0119/20              
 

 Bragança Paulista, 20 de maio de 2020. 
 

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

  Planejamento Semanal de 20/05 a 26/05 

 
 

    
#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. 

Contem com o rico auxílio dos professores através dos plantões de dúvida! 

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, os planejamentos semanais serão disponibilizados em nosso site, 
www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação Online”. Nestes planejamentos, nossos pro-
fessores, elaboraram as atividades da semana que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês 
deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas;  

 Os vídeos que vocês deverão assistir, estão disponíveis no portal do Colégio Objetivo 
(www.objetivo.br). Vocês terão acesso utilizando matrícula e senha: digite 80520 + RM com 6 
dígitos, onde aparece matrícula ou CPF e repita esse mesmo número para senha Em seguida 
entre no “CONTEÚDO ON-LINE” (ao lado esquerdo da tela) e automaticamente você será di-
recionado para as disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades. 

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

 Junto com o semanário, enviaremos um link de vídeo, que vocês poderão e deverão acessar, 
antes de começar as tarefas.  

 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 preci-
so entender que estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Tânia (9 3029-09-27) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/


 

 

 
 
 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à vontade 
para retornar às explicações das vídeo aulas e consultar quando quiser os textos e outras informa-
ções do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 

Programação para a semana de 20 a 26/05. 

 

Segue programação da semana: 

 

Português: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=sXKJc9NVpak com as orientações da professora 
Mariana.  

 

Apostila 2: 2º bimestre 

 

 Módulo 3: Informação. 

 Páginas 3 a 6 - Exercícios e Problema. 

 Observação: Exercício 5 - Apenas responda o que é proposto nos exercícios 5.1 e 5.2, não é 
preciso preparar uma apresentação. 

 Vídeo: Informação – Professora Andréa Castelaci Martins. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4a0e03a0-8b20-43ac-8690-
f5e1d4b73f47&instituto=objetivo 

 Páginas 7 a 12 - Leitura e Interpretação; Os números; Infográficos. 

 Vídeo: Texto Expositivo (I) - Professora Andréa Castelaci Martins. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c78d8c46-da08-4cc5-ab7a-
be7dfec2cecd&instituto=objetivo 

 Tarefas: 19, 20, 21 

 Observação: Tarefa 19 - Montar a ficha que está exemplificada na página 70 sobre algum 
problema da atualidade que vocês encontrarão em um site de notícias ou jornal físico ou re-
vista. 
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Geografia: 

Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=2qRfcj-i12Y com as orientações do professor Ar-
thur. 

 

 Apostila #2 

 Módulo#3: 

 Vídeo com o professor Arthur Leal, dicas para a semana#3. Link  

 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula com a professora Alexan-
dra Maria, no caderno. 

 Apresentando “O continente africano”. Assistir a vídeo aula: Apresentando O continente afri-
cano.  

 Link:http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1fb8061d-13ae-4143-98f7-
a1832193e3a9&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_9An
o_AD 

 

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

 

 2. África: Conhecendo o quadro natural. 

 2.1. África: Relevo e hidrografia.  

 Assistir a vídeo aula: África: relevo e hidrografia.  

 Link: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c41baa6e-05aa-411a-a9ca-
7512100e8592&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_9A
no_AD 

 

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

 

 2.2. África: Clima e Vegetação.   

 Assistir a vídeo aula: África: clima e vegetação.  

 Link: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9ce68d36-416f-49cb-939c-
df829eb05f7f&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_9An
o_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos e concluir as atividades 
desta semana com a tarefa 10 “O Lago Chade". 
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Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=T6MViHENp8Ycom as orientações da professora 
Adriana Macedo. 

 

 Módulo 3: Resolvendo problemas com Python. 

 Atividade: Desafio: ”Agora é sua vez.” Página 13. 

 Atividades da página 15. 

 Módulo 4: Condicionais. 

 Ler a página 16. 

 Acesso a plataforma: http://www.objetivo.br/ 

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/ji0zIHcr4eE com as orientações da professora Patrícia. 

 

Apostila 2: 2º bimestre. 

 Módulo 3 - A Europa em tensão (Páginas 3 á 15). 

 4 vídeos  - Professor Fernando. 

 Exercícios páginas 7, 8, 12, 13, e 16. 

 TC 13 e 14. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: A Europa entre guerras (I) - Fascismo: (Aproveitamento da aula de mesmo tema de 
2019, sem prejuízo do conteúdo). 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=59f959c0-ced3-4666-87f0-
8b679e69ab54&instituto=objetivo 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: A Europa entre guerras (II) - Nazismo (Aproveitamento da aula de mesmo tema de 
2019, sem prejuízo do conteúdo).  
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d7454351-fb88-4fb6-949a-
dbf2a6a48105&instituto=objetivo 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: A Guerra Civil Espanhola (1936-1939): um ensaio para a Segunda Guerra Mundial (I) 
(Aproveitamento da aula de mesmo tema de 2019, sem prejuízo do conteúdo). 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1feff02b-917f-4297-9996-
05394dce5f2a&instituto=objetivo 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: A Guerra Civil Espanhola (1936-1939): um ensaio para a Segunda Guerra Mundial (II) 
(Aproveitamento da aula de mesmo tema de 2019, sem prejuízo do conteúdo).  
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ccc0eee9-6809-457e-a085-
299092532108&instituto=objetivo 
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Matemática: 

Acessar o link https://youtu.be/LocNnZnPPxI com as orientações da professora Roberta. 

 

Apostila 2: 2º bimestre. 

 

 Módulo 5 - Equações do 2º grau I - página 3. 

 5.1 - Equações do 2º grau com uma incógnita - páginas 3 a 5. 

 Exercícios - páginas 6 a 8 e TC 16. 

 Vídeo - equações do 2º grau com uma incógnita (professora Luciana Baia). 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0627dc59-ed8c-46ac-bab6-
3a68ba98b0b0&instituto=objetivo 

 5.2 - Equações incompletas - páginas 9 a 12. 

 Exercícios - páginas 13 a 15 e TC 17. 

 Vídeo - equações incompletas (professora Luciana Baia) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e9862d43-2260-40e5-87bf-
4065dc13b9e7&instituto=objetivo 

 

Arte: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=s4zkLBfTo3c com as orientações da professora 
Adriana Fambrini. 

 

 Alunos, vocês deverão ler as páginas 19, 20 e 21 do Módulo 2 "Estética Clássi-
ca/Neoclássico" da apostila de Arte, em seguida respondam as perguntas referentes às figu-
ras. Para enriquecer nossa aula acessem com seus respectivos logins o Portal do Objeti-
vo  https://www.objetivo.br/conteúdo online, Arte, Módulo 2 e assistam no final do Módulo a 
vídeo aula do Professor José Minerini Neto sobre Neoclássico.  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90aaa029-d254-4065-9b9b-
e3fea20f12d3&instituto=objetivo&referencia=200218_JoseMinerini_Arte_IV_9Ano_AD 

 Caso tenham dúvidas, estou disponível para ajudá-los nos Plantões de Dúvidas nos horários 
presentes no informativo.   

 

Ciências: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=gYLxct8uHP8&feature=youtu.be com as orienta-
ções do professor Gabriel. 
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2º Bimestre – Caderno 2 

 

(Matéria e Energia) 

Módulo 6 – Ondulatória (Parte 1) 

Leitura:  

 Página 3 (Ondas). 
 Página 4 (Ondas: características). 
 Página 5 (Ondas: classificação). 
 Páginas 5 e 6 (As ondas e a produção de sons). 

  

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

 Páginas: 3, 7 e 8. 
 
 
Inglês: 
Acessar o link https://youtu.be/t7dUNm-stdg com as orientações do professor Mauro. 
 

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

 Leitura do texto. 

 Novos vocabulários e verbos 

 Pontos gramaticais:  

 Present Perfect (affirmative): subject+have/has+verb(past participle) 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Homework 13 e 14.  
 
No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdos Acadêmicos, 
disciplina Inglês, no campo Orientações, clique em 2º bimestre, vídeo com a Profª Márcia. Assista 
somente a parte referente ao Módulo 5. 
Ainda no site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, agora Conteúdo On-
line, disciplina Inglês, acesse Módulo 5 – When life gives you lemons, make lemonade! (Objetivo 
Talks), faça os exercícios dos oito primeiros quadros.  
 
Educação Física: 
Acessar o link https://youtu.be/z6ImUbdVQMYI com as orientações do professor Giovane. 
 

 
 

Atenciosamente,  
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