
 

 

Inf.: 0308/20 
 
 

Bragança Paulista, 08 de julho de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 08/07 a 14/07 

 

 #fiqueemcasa 
 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

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. 

Não esqueçam que nossas aulas no período da manhã terão início nesta quarta-feira! Preste 

bastante atenção aos horários para não perder nenhuma aula!  

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

                                           Senha: 40346666 para todas as aulas. 

Vamos ao trabalho! 

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, disponibilizamos no site do Colégio, http://www.objetivobp.com.br na aba 

“Orientação Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as 

atividades que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na 

execução dessas tarefas; basta clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 

e na execução das tarefas da apostila. 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 As atividades extras, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo 

de aula/dever. 

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

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à von-

tade para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-

mações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 
Programação para a semana de 08/07 a 14/07:  
ATENÇÃO: Ao acessar o link da avaliação preencha corretamente todos os dados pessoais: 
(nome completo, número de classe, R.M. e turma). Os dados constam na etiqueta da apostila! 
 
Português: 
Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=8_tCDtGi-IY  com as orientações e explicação  da 
professora Mariana Chiaron. 
 

● Apostila 2 - Módulo 4: Prescrição e Informação 
● Páginas 59 e 60 – Produção Textual: “Feijoada à Vinícius de Moraes”. 
● Vídeo: Prescrição (II) - Professora Andréa Castelaci Martins (assistir a partir do momento em 

que a professora Andrea explica a produção textual). 
● http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9f1be911-ecd8-4802-bf58-

f75f4b43c8e4&instituto=objetivo 
● Tarefa: 34 
● Lista de exercícios de revisão para a avaliação disponível no APP. 
● Vídeo no YouTube sobre TIPOS DE PREDICADO:  

https://www.youtube.com/watch?v=8_tCDtGi-IY 
 

 
Geografia: 
Acessar o link https://youtu.be/h0Yd3JxK3iM com orientações e explicação do professor Arthur. 
 

● Caderno#2: Módulo#4: África: população e geopolítica 
● Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula com a professora Alexan-

dra Maria, no caderno. 
● 1.3. Religião. Assistir a vídeo aula: “Religião”. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a4fa38bb-306b-44a6-966d-
c8b9b1e6664c&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_9A
no_AD 
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● 1.4. A estrutura etária da população africana. Assistir a vídeo aula: “A estrutura etária da 
população africana”. Link:  

● http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c66f3405-20f6-4cfd-a229-
d6c1f4a2412a&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_9A
no_AD 

● 2. IDH. Assistir a vídeo aula: “África: Índice de Desenvolvimento Humano”. Link: 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f46c258f-60d7-4153-b16e-
b547a07d6983&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_9A
no_AD  

● A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos, páginas 38 a 43, incluin-
do as Tarefas#14 e #15. 

● Atenção: O ítem “Atividade em grupo” (da página 38) não é obrigatório! 
● Anotar as dúvidas e esclarecer nos plantões! 

Boa semana, ser humano! 
 
Informática: 
Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=6sErOMjpXCI com as orientações e explicaçoes 
da professora Adriana Macedo. 
 

● Módulo 5: Repetições. 
● Ler as páginas 27 e 28. 
● Atividade da página 27. 
● Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 
História: 
Acessar o link - https://youtu.be/FPAzG3yFpRU com as orientações e explicações do conteúdo da 
professora Patrícia Zamper. 
 

 Módulo 6 – Era Vargas (páginas 52 a 55)  

 1 vídeos - Professor Fernando 

  Exercícios APP do Colégio Objetivo Bragança 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista - Aula: O Estado Novo (1937-1945) 
(Aproveitamento da aula de mesmo tema de 2019, sem prejuízo do conteúdo 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=109a4e72-08f3-4437-add4-
1f51172637c8&instituto=objetivo 
 

 
Matemática: 
Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=VifFLmPNYEQ&feature=youtu.be com orientações 
e explicação da professora Roberta.  
 

 APOSTILA 2 – 2º BIMESTRE 

 Módulo 8 - Probabilidade de eventos e análise gráfica 

 8.1. Probabilidade de eventos aleatórios: dependentes e independentes - páginas 121 a 126  

 Exercícios - páginas 126 a 128 e TC 27. 
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 Vídeo - probabilidade de eventos aleatórios: dependentes e independentes (professora Rosa-
na Perleto) 

 Parte I 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6ea007d5-9815-4996-9bb4-
ad11d32024f3&instituto=objetivo&referencia=200414_RosanaSantos_Matematica_V_9Ano_A
D 

 Parte II 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=354e5a3b-9e57-4eaf-ab23-
0cab50ad8d2b&instituto=objetivo&referencia=200414_RosanaSantos_Matematica_VI_9Ano_
AD 

 
Arte: 
Acessar o link https://youtu.be/MyMaoLMrBCM com as orientações e explicações da professora 
Adriana Fambrini. 
 

 Módulo 5 - As Artes sonoras páginas 33 e 34.  

 Assistam os videoaulas com a prof° Inaê: "Música é isso? isso é  música? " 

 "Música é linguagem"http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=da82b8eb-31e2-4ae0-bfdc-
a1c1e809b6e9&instituto=objetivo&referencia=200220_InaeSantos_Arte_I_9Ano_AD 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=99fec35d-95de-455c-948d-
a4e757a7bd7e&instituto=objetivo&referencia=200220_InaeSantos_Arte_II_9Ano_AD 

 
Ciências: 
Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=MCryCRhysVI com as orientações e explicações 
do professor Gabriel. 
 

 Caderno 2 - (Terra e Universo) 

 Módulo 9 – Astronomia, cultura e vida humana fora da Terra (Parte 1) 

 Leitura: Páginas: 38 e 39 (Observação do céu como elemento cultural). 

 Páginas: 40 e 41 (As constelações). 

 Vídeo (Professora: Maria Lúcia Catalani): 

 (Observação do céu como elemento cultural e as constelações). 

 Link:http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c069f5fc-da20-456d-991a-
df79641b8d11&instituto=objetivo&referencia=200406_MariaCatalani_Ciencias_I_9Ano_AD 

 Exercícios: Página: 39 e 42  

 Avaliação EAD – 2º Bimestre (16/07/2020): 

 Revisão: Caderno 2 (Módulo 6) – Ondulatória  

 Ondas (características, classificação e produção do som) – páginas 4, 5 e 6. 

 Revisar os exercícios das páginas 7 e 8. 

 Revisão: Caderno 2 (Módulo 7) – Óptica: Luz e Cores Conceitos básicos, fontes de luz e 
meios de propagação – páginas 17 a 20. 

 Reflexão da luz e espelho planos – páginas 22 e 23.   

 Revisar os exercícios das páginas 21, 24 e 25. 
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Inglês: 
Acessar o link https://youtu.be/qHnsnw6GEB8 com as orientações e explicações do professor Mau-
ro. 
 

 Na apostila 2, Módulo 8, páginas 31 a 33.  

 Leitura dos textos  

 Exercícios de interpretação de texto 

 Resolver os exercícios propostos 

 Homework 24  
 
No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, agora Conteúdo On-line, dis-
ciplina Inglês, acesse Módulo 8 – Don’t stop until you’re proud! (Objetivo Talks), faça os exercícios 
dos cinco últimos quadros. Depois acesse Módulo 8 – Don’t stop until you’re proud!, no final do mó-
dulo assista a vídeo aula II com a profª Elaine. 

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/a8kdvnA1Lsk com as orientações e explicação do professor Giovane. 

 

Atenciosamente, 

      
 

https://youtu.be/qHnsnw6GEB8
https://youtu.be/a8kdvnA1Lsk

