
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 23 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 26/04 a 30/04 

 

#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 me-
dida 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 necessida-
des! 

 

 

 

 

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


 

 

 

 
 

Português: 

 Apostila 2 - Módulo 3: Informação 

 Páginas 3 a 12 – Exercícios e Problema; Leitura e Interpretação; Os números; Infográficos. 

 Vídeo: Informação – Professora Andréa Castelaci Martins 

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

f5e1d4b73f47&instituto=objetivo 

 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. 

 
 

Geografia: 

 Caderno#2: Início do 2° bimestre!!! 

 Módulo#3: África 

 Assistir a vídeo aula do Módulo#2, com a professora Alexandra: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1fb8061d-13ae-4143-98f7-
a1832193e3a9&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_9Ano_AD 

 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 11. 

 Atividade da página 11 (Usando o float). 

 Atividade da página 12 - número 1. (Agora é sua vez!). 

 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 

Introdução ao conteúdo da 2ª apostila: 
Autoritarismo X Totalitarismo 
- Nesta aula vamos analisar as diferenças e semelhanças entre o autoritaris-
mo e o totalitarismo, além de compreender como a Primeira Guerra e a Crise 
de 29 estão relacionadas com esse período.  

 
→ Olá alunos e alunas, não temos vídeo aula desse conteúdo, portanto faça uma leitura atenta das páginas 3 
e 4, grife as partes mais importantes e tire suas dúvidas na próxima aula. 
 
AULA 2 

MÓDULO TEMA 

01 

Os Fascismos: a tensão no Período entre Guerras.   
- Nesta aula vamos compreender como o Fascismo se desenvolveu na Itália e 
ganhou tanta força pela Europa.  
- Além disso vamos analisar o conceito de Neofascismo.  

 
→ Olá alunos e alunas, não temos vídeo aula desse conteúdo, portanto faça uma leitura atenta das páginas 5 
e 6, grife as partes mais importantes e tire suas dúvidas na próxima aula. 
 
 

Matemática: 

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

 3.2. Semelhança de triângulos - página 124 a 128. 

 Exercícios: página 128 a 130 e TC 17. 

 Vídeo: semelhança de triângulos (professora Rosana Perleto) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=002ed1ec-09f9-4f31-b66d-
b9214aa9b4e2&instituto=objetivo&referencia=210115_RosanaSantos_Matematica_VI_9Ano_AD 

 3.3. Ângulos formados por feixes de retas paralelas cortadas por transversal. página 131 a 137. 

 Exercícios - página 138 a 139 e TC 18. 

 Vídeo: Ângulos formados por feixes de retas paralelas cortadas por transversal (professora Rosana 
Perleto) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=106aec80-6690-4513-a005-
e14510f815d8&instituto=objetivo&referencia=210115_RosanaSantos_Matematica_VII_9Ano_AD 
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Arte: 

 Módulo 2 - Apostila pág. 16 e 17.  

 Renascimento. 

 Ler pág. 16 e 17.  

 Fazer a proposta da pág. 18. 

 Assistir os vídeos para enriquecer o estudo: https://youtu.be/mPZvUDcR3dE 

https://youtu.be/dhDIDS1Cjgo 

 
 

Ciências: 

 (Terra e Universo) - Módulo 05 – Sistema solar e nossa localização. 

 Leitura: Páginas: 58 e 59 (Sistema solar e nossa localização). 

 Vídeos (Luana Cristina Silva Barros): (Composição, estrutura e localização do sistema solar).   

 Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c430fc99-3e26-4670-a015-
38efc45c146b&instituto=objetivo&referencia=200122_LuanaBarros_Ciencias_V_9Ano_AD 

 Exercícios: Página: 60. 

 Tarefa 11: Páginas: 81 e 82. 

 
 

Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 4, páginas 41 a 42  

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Gramática: Future (will)  

 Conditionals: First / Second 

 Resolver os exercícios propostos 

 
 
No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disciplina In-
glês, acesse Módulo 4 – I can’t imagine a future without robots! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos últi-
mos 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: 

 Tema: Olimpíadas. 

 Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
Atenciosamente, 
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