
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 24 de setembro de 2021. 

 
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis da 1ª série do Ensino Médio 

    Planejamento Semanal de 27/09 a 01/10 
 

 
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.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. 

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. 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-em
http://www.objetivo.br/


 

 

 
 

Português: 
 

Semana de revisão da Frente 3 e trabalhos com o livro paradidático: “Memórias de um Sargento de Milícias”. 

 Na próxima semana, iniciaremos caderno 4. 
 

Geografia: 
 

Módulo 45 
Assistir a videoaula no Conteúdo Online 
Fazer os exercícios dos Módulos (Apostila): 1 e 2 
 

Química: 
 

(Apostila 3)  
Frente 1: Módulo 22 - Introdução óxidos  
Link aula: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cd928c77-0526-43dc-9ef0-
dac1c0640d6c&instituto=objetivo&referencia=200403_ brunovalle_Quimica_V_1Serie_AD 
 

Frente 02  
Módulo 43 - Volume Molar 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9b181c83-daaf-48a4-bd5a-
2e75f41c4f12&instituto=objetivo&referencia=200608_NabilSaba_Quimica_III_1Serie_AD 
Exercícios: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=baf100f2-fa09-4860-9982-
ec8863a90d68&instituto=objetivo&referencia=200610_NabilSaba_Quimica_IV_1Serie_AD 
 

História: 
 
Apostila 4:  
Módulo 48 - África I - Origem e características gerais. 
Resolva as atividades 1 a 4 – Tc. 
 

Módulo 49 - África II - Tráfico negreiro. 
Resolva as atividades 1 a 4 – Tc. 
 

ARTE: 
Módulo 24 - Dadaísmo e Surrealismo 
Link da aula da professor Artur – objetivo.br 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=140925_arturlucchesi_historia_i_1serie_ad 
Resolva as atividades 1 a 4 – Tc. 
 

Assista a aulas dos professores do objetivo.br para facilitar ainda mais a compreensão dos conteúdos e 
posteriormente revolva as Tcs referentes a cada módulo citados das frente 1  para serem entregues no colégio. 
 

Matemática: 
 
Frente 1 – Amanda - TESTÃO 
 

Frente 2 –  Amanda 
Módulo 45 - Logarítmos decimais 
Links para as aulas EAD - Não há vídeos disponíveis 
 

Frente 2 – Ana Paula 
Módulo 51 - Módulo de um número real: definição e equações 
Links para as aulas EAD - Não há vídeos disponíveis 
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=140925_arturlucchesi_historia_i_1serie_ad


 

 

 
 
 
 

Filosofia e Sociologia: 
 

Terminaremos os debates em sala de aula. 
 

Biologia: 
 

Apostila 4 
Frente 1: Módulo 45 - Órgãos vegetativos das angiospermas: a raiz 
Fazer os exercícios 2 e 4 de todos os módulos F1 e F2, dados na semana. 
Esse conteúdo se encontra da página 65 até a página 70 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 - Órgãos - vegetativos das angiospermas: a raiz 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f0f1ce93-32c7-456d-acad-
35f070d51466&instituto=objetivo&referencia=%C3%93rg%C3%A3os%20vegetativos%20das%20angiosperm
as:%20a%20ra%C3%ADz 
Faça os exercícios propostos pela apostila e pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito e a 
resolução, no portal com o professor Paiva. 
Vídeo - Órgãos - vegetativos das angiospermas: a raíz 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=043afa06-7e5b-4eee-a788-
f494675ab571&instituto=objetivo&referencia=%C3%93rg%C3%A3os%20vegetativos%20das%20angiosperm
as:%20a%20ra%C3%ADz%20-%20Exerc%C3%ADcios 
 
Frente 1: Módulo 46 - Órgãos vegetativos das: angiospermas: o caule 
Esse conteúdo se encontra da página 71 até a página 74 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 - Órgãos vegetativos das: angiospermas: o caule  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4daa8ce0-16f0-4fa5-bb5a-
fc694884db89&instituto=objetivo&referencia=%C3%93rg%C3%A3os%20vegetativos%20das%20angiosperm
as:%20o%20caule 
Faça os exercícios propostos pela apostila e pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito e a 
resolução, no portal com o professor Paiva. 
Vídeo - Órgãos vegetativos das: angiospermas: o caule  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9ecab142-ffd2-400a-8b23-
a9ecefc4827d&instituto=objetivo&referencia=%C3%93rg%C3%A3os%20vegetativos%20das%20angiosperm
as:%20o%20caule%20-%20Exerc%C3%ADcios 
 
Frente 2: Módulo 22 - Peixes EAD (portal do Objetivo.br) 
Esse conteúdo se encontra da página 140 até a página 144 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 - peixes 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9df0a2f4-f94d-4714-b757-
f8b2c17b37e9&instituto=objetivo&referencia=Peixes 
Faça os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito e a 
resolução feita pelo professor Paiva, do portal do Objetivo br na vídeo aula pelo link: 
Vídeo - peixes 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8cd0380d-0bcc-4dd3-8456-
77a7336faabd&instituto=objetivo&referencia=Peixes%20%E2%80%93%20Exerc%C3%ADcios 
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Inglês: 
 

Apostila 4  
Aula 1  
Módulo 23   
Leitura e interpretação de texto 
Apresentação de novos vocabulários  
Verbs / Substantives 
Exercícios  
 
Aula 2  
Módulo 23 (online) 
Leitura e interpretação de texto 
Apresentação de novos vocabulários  
Verbs / Substantives 
Exercícios  
 
No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, no Conteúdo Online, selecione a 
disciplina de Inglês e acesse o Módulo 23, faça os exercícios e as tarefas de 1 a 6 do módulo (ícone “tarefa” no 
canto superior esquerdo). Ao final do Módulo, assista a vídeo aula com o prof. Sydney.  
 

Física: 
 
Módulo 51 - Aplicações da 3.ª Lei de Newton II 
Assistir ao vídeo. 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c5958c60-05bc-4f9b-84b9-
1f9b3c3585b2&instituto=objetivo&referencia=200601_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD  
 
Módulo 66 
http://conteudoonline.objetivo.br/Aula/Index/3489 
 
Módulo 67 (Caderno 4) 
http://conteudoonline.objetivo.br/Aula/Index/704 
TC: Todos os Exercícios 
 
Módulo 66 
http://conteudoonline.objetivo.br/Aula/Index/3489 
 
Módulo 67 (Caderno 4) 
http://conteudoonline.objetivo.br/Aula/Index/704 
TC: Todos os Exercícios 
 

Espanhol: 
 

Atividade lúdica e de expansão de vocabulário feita a partir de um vídeo: “El Chavo del ocho”. 
 

Matemática Financeira - Itinerário Formativo: 
 
Módulo 22 - Exercícios complementares sobre Taxa de juro real e taxa de juro nominal 
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Física do Cosmos - Itinerário Formativo: 
 

(Caderno 3) 
Módulo 06 - A Física do contato: Possibilidades de encontro com alienígenas e nossas ansiedades 
 
Para esta aula esperamos uma participação mais ativa dos alunos, sendo assim uma leitura prévia dos módulos 
5 e 6 é essencial para as discussões em sala de aula. 
 

Bacteriologia - Itinerário Formativo: 
 

(Caderno 4) biologia:  
Tratamentos de doenças bacterianas 
Da página 103 a 108 
 

Projeto de Vida - Itinerário Formativo: 
 

 Teste para ajudar na escolha profissional – “Pense e Responda” e fichas coloridas. 

 Atividade será feita em sala de aula. 
 

Mídias Digitais - Itinerário Formativo: 
 
Caderno 3 - Tecnologias e mídias digitais. 
Competências Gerais da BNCC. 
Preenchimento e mídia artística. 
• Finalizar as regras do jogo e digitar no power-point. Junto coloque as fotos do tabuleiro do seu jogo e o nome 
do jogo que foi feito no inkscape.(Trabalho de  fontes). Monte sua apresentação do jogo no power-point. 
• Lembre-se: é um produto que você está vendendo.  
• Ler a página 60 e 61. Pode ajudar a relembrar. 
• O vídeo abaixo irá ajudar na criação fonte do texto. 
• Enviar a fonte criada por e-mail para nota. Lembre-se que irá explicar como foi feita.  
• Assista o vídeo abaixo: 
• https://www.youtube.com/watch?v=BiwxffFGmiw  
Acesso a plataforma: www.objetivo.br  
Nosso e-mail de contato:  objetivoinfo.1em@gmail.com 
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