
 

 

Inf.: 0576/20 
 
 

Bragança Paulista, 23 de setembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 23/09 a 29/09 

 

 #fiqueemcasa 
 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-

vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h 

às 12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 

Direcional será essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o processo 

avaliativo. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2


 

 

 
 

Português: 

 

 Correção das tarefas que ficaram faltando. 

 Aula extra de revisão sobre os Termos da Oração. 

 

 

Geografia: 

 

 Caderno#3: Módulo#6: Oriente Médio 

 Semana Especial de Revisão dos Conteúdos.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

 

 Módulo 10: HTML5 - Imagens. 

 Ler as páginas 15,16 e 17. 

 Atividade da página 17. 

 Lembre-se de criar o site com a letra de uma música, mudando o fundo e a cor da letra. (En-
viar por e-mail). 

 Enviar os exercícios  para o e-mail abaixo: 

 E-mail de contato da classe: objetivoinfo.9ano@gmail.com  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 

História: 

 

 Módulo 11 – O regime militar no Brasil - REVISÃO 

 4 vídeos  - Professor Fernando 

 Faça uma revisão sobre o conteúdo em seu caderno, destacando os pontos mais relevantes. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Brasil: o início da ditadura civil-militar e os anos de chumbo 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5044885e-f455-4a6d-9597-
da7cbd2e7393&instituto=objetivo&referencia=181031_FernandoEvangelista_Historia_II_9Ano
_AD 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Brasil de 1965 a 1974: planos econômicos 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c2849e2f-b923-4aa5-bbe4-
75b22d03ff9a&instituto=objetivo&referencia=181031_FernandoEvangelista_Historia_III_9Ano
_AD 
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 Professor: Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: O regime militar no Brasil (I) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=20713df5-78d8-4904-9a09-
0578b3e82d2d&instituto=objetivo&referencia=200618_FernandoEvangelista_Historia_VI_9An
o_AD 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: O regime militar no Brasil (II) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=70a20a6a-7829-4b24-97cd-
6f4fe167e0ff&instituto=objetivo&referencia=200618_FernandoEvangelista_Historia_VII_9Ano
_AD 

 

Matemática: 

 

 Apostila 3 – 3º bimestre 

 REVISÃO: Módulo 9 - página 40 até 46/ Módulo 10 - página 93 até 104/ Módulo 11 - página 
123 a 125/ Módulo 12 - página 141 até 152. 

 

Arte: 

 

 Apostila página 15. 

 Vamos conhecer um pouco mais sobre Jean Michel Basquiat 

 Artista americano urbano.  

 Assistam aos vídeos e em seguida façam um desenho inspirado na arte urbana  

https://youtu.be/zihoUcRC9ys 

https://youtu.be/YLXtoYekpEE 

 

Ciências: 

 

 Caderno 3 (Revisão) Revisar os seguintes conteúdos (necessários para a realização do pro-
vão e para o encerramento do 3º bimestre): 

 Módulo 12 - Distribuição Eletrônica  

 Leitura: Páginas: 19 e 20 (Regra do octeto e diagrama de Linus Pauling).   

 Exercícios: Refazer os exercícios 1, 2, 4 e 5 (Página: 21). 

 Módulo 13 - Ideias Evolucionistas 

 Leitura: Páginas: 23 e 24 (Teoria de Lamarck)/ Páginas: 25 e 26 (Teoria de Darwin). 

 Exercícios: Refazer os exercícios 1,3 e 5 (Páginas: 28 e 29). 

 Módulo 14 - Ordem de grandeza astronômica 

 Leitura: Páginas: 31 e 32 (Notação científica e ordem de grandeza).  

 Exercícios: Refazer os exercícios 1, 2 e 3 (Página 33). 
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Inglês 

 

 Na apostila 3, módulo 12, páginas 37a 42 

 Text Comprehension 

 Grammar 

 Modal Verbs 

 Relative Pronoun 

 Homework 35, 36 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 12 – Test your knowledge! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos cinco últi-
mos quadros. Depois acesse Módulo 12 – Test your knowledge! Faça os exercícios propostos. E no 
final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

Educação Física 

 

 Acessar o link https://youtu.be/QAI3vuCVMmU para a atividade proposta pelo professor Gio-
vane.  

 Sigam as orientações e façam o que se pede! 
 
 

 
 
 
 
 
 

A Coordenação. 
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