
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 16 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 19/04 a 23/04 

 

 
 

  #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promoven-

do a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

 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 ne-
cessidades! 
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Português: 

 A apostila está finalizada. 

 Produção Textual: Texto dissertativo – argumentativo. 

 Finalização das apresentações dos trabalhos de atualidades. 

 Aula de revisão da gramática vista durante o bimestre para eliminar possíveis dúvidas deixa-

das para trás. 

 

Geografia: 

 Caderno#1: Módulo#2: Europa: população e geopolítica  

 Assistir a vídeo aulas sobre a influência Cultural e Militar na Europa, com a professora Ale-

xandra: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=47907079-379a-4b49-a382-

76b9fd707b2d&instituto=objetivo&referencia=200302_AlexandraFigueiredo_Geografia_XVII_9

Ano_AD 

 Essa semana vamos trabalhar com a OTAN e sua influência na Europa e no mundo. 

 Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. 

 2021 está demais e Abril é o mês dos Abridores (do Latim “Aprilis”, que significa “abrir novas 

culturas, germinar”) de Apostila Nova!!! 

Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

 Módulo 3: Resolvendo problemas em Python. 

 Ler a página 10. 

 Atividade da página 10. 

 Atualidade da semana. 

 Acesso ao GDB online: https://www.onlinegdb.com/ 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

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

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

01 
Aula Ajuste – Revisão para o Provão: história geral. 

→ nestas aulas vamos rever os conceitos de imperialismo e Grande Guerra. 

 

 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

01 
Aula Ajuste – Revisão para o Provão: história geral. 

→ nestas aulas vamos rever sobre a Revoução Russa e a Crise de 29. 

 

 

Matemática: 

 Módulo 3 - Relações entre retas paralelas cortadas por transversais e semelhança de triângulos 

 3.1. Teorema de Tales - página 115 a 1120 

 Exercícios - página 121 a 123 e TC 16 

 Vídeo: teorema de Tales I e II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4412261e-c2d5-41d2-92df-

71ea5456fe26&instituto=objetivo&referencia=210115_RosanaSantos_Matematica_IV_9Ano_

AD 

 Parte II 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d4c3959e-5f14-4ea9-a2f1-

15d5eef96b18&instituto=objetivo&referencia=210115_RosanaSantos_Matematica_V_9Ano_AD 
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Arte: 

 Apostila pág. 14 módulo 2  

 Estética clássica no renascimento  

 Ler pág. 14 módulo 2 

 Assistir vídeo sobre Renascimento https://youtu.be/mILMl-dJcqI 

 Fazer um desenho  com características desse período  

 Ler pág 15 e assistir o video sobre Giotto https://youtu.be/qXyI3y41yy0 

 

Ciências: 

 1º Bimestre – Caderno 1  (Vida e Evolução) Módulo 04 – Hereditariedade  

 Leitura: Página: 54 (Terapia gênica).Páginas: 54 e 55 (Usos da terapia gênica) 

 Páginas: 55 e 56 (Alimentos transgênicos). 

 Vídeos (Professora: Maria Lúcia Catalani): (Terapia gênica e alimentos transgênicos).  

 Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eb70f2e4-b375-4748-80a5-

5d8fd899c47c&instituto=objetivo&referencia=201217_MariaCatalani_Ciencias_IV_9Ano_AD 

 Exercícios: Páginas: 56 e 57. 

 Tarefa 10: Páginas: 79 e 80. 

 

Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 4, páginas 39 a 40  

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Gramática: Future (will / going to)  

 Conditionals: First / Second 

 Resolver os exercícios propostos 

 

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

plina Inglês, acesse Módulo 4 – I can’t imagine a future without robots! (Objetivo Talks), faça os 

exercícios dos primeiros quadros. Depois acesse Módulo 4 – I can’t imagine a future without robots! 

E ao final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 

Educação Física: 

 Acessar o link https://youtu.be/AyewQRKCr-8 para participar das aulas de educação física 

com prof. Giovane. 

Atenciosamente, 
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