
 

 

Inf.: 072/20              
  

Bragança Paulista, 06 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos da 3ª série do Ensino Médio. 

Planejamento Semanal de 06/05 a 13/05 

 

Como já é do conhecimento de todos, hoje, dia 06/05, reiniciaremos nossas aulas de forma virtual. 

Claro que gostaríamos de estar bem pertinho de cada um de vocês, mas somos impedidos e temos 

que fazer a nossa parte! Todos aprendendo e juntos seremos vitoriosos! 

Os professores darão as orientações de estudo para esta semana em vídeos, e segue também por 

aqui os conteúdos que serão desenvolvidos nesta semana, salientando ainda, que as aulas online 

da nossa plataforma, encontrada em www.objetivo.br são de extrema importância para o desenvol-

vimento da programação.  

Ainda lembramos, que se porventura aparecerem dúvidas que vocês não conseguiram sanar através 

do canal on-line nossa orientadora educacional Gislene e eu, Tânia, estaremos a disposição para 

ajudá-los. 

Bom reinício a todos, e vamos para a programação da semana: 

 

Programação: 

 

Biologia: 

 Apostila 1: 

Frente 1 - módulos 5 e 6 - páginas 16 a 21. Ao final de cada módulo assistir as duas vídeos 

aulas do Prof. Fernando. 

Módulo 7 - páginas 22 a 25. Ao final do módulo assistir as vídeos aulas do Prof. Guilherme. 

Frente 3- módulos 5, 6 e 7- digestão/ respiração páginas 88 a 98. 

Frente 4- módulos 8 e 9- Fruto, semente e célula vegetal: páginas 141 a 150. 

Ao final de cada módulo assistir aos vídeos do Professor Adriano e da Professora Mônica. 

 

Acessar o link https://youtu.be/nSM1D_46rWY com as orientações da professora Cristina. 

 

Acessar o link https://m.youtube.com/watch?v=R1kDbUa7lGU com as orientações do professor 

Marcelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
https://youtu.be/nSM1D_46rWY
https://m.youtube.com/watch?v=R1kDbUa7lGU


 

 

 

Geografia: 

 Frente 1: Ler com atenção a aula 78 sobre classificação do relevo um e dois e assistir a vídeo 

aula do professor Nunes 

 Módulos 7 e 8: Quadra humano e econômico Ásia de Monções 

 Assistir as vídeos aulas na plataforma (Conteúdo Online) 

 Atividade para entrega: 

 Fazer exercícios da Apostila: 1, 2, 3, 4, 5 (módulo 7); 1, 2, 3, 4, 5 (módulo 8) 

 Complementar/Opcional (vídeo – youtube): 

 Viagem ao Extremo – Nepal e Índia.  

https://www.youtube.com/watch?v=QfH1xvl8y6o 

 Documentário sobre a indústria indiana de reciclagem de roupas (15 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=hlKh6b4aqLE 

 

Acessar o link https://youtu.be/1ysr1MKXCog com as orientações do professor Webel. 

 

Acessar o link https://youtu.be/iLggAateH6g com as orientações do professor Arthur. 

 

Português: 

 Caderno 1. 

Frente 1: módulos 6 e 7 -  páginas 16 a 20. Assistir às aulas (de cada módulo) da professora 

Maria Márcia: há uma aula explicativa e uma aula em que os exercícios são resolvidos. 

 Frente 2: módulos 7 e 8 – páginas 51 a 60. Assistir às aulas (de cada módulo) do Professor 

Laudemir – há uma aula explicativa e uma aula em que os exercícios são resolvidos.  

 Frente 3: módulos 7 e 8 – páginas 89 a 97. Assistir às aulas (de cada módulo) do Professor 

Laudemir – há uma aula explicativa e uma aula em que os exercícios são resolvidos.  

 Frente 03: Análise de textos (e Redação). 

 

Para darmos continuidade aos nossos estudos sobre produção e interpretação de textos, iremos, 

neste momento, unir as frentes 03 e 04. Para isso, seguiremos os seguintes passos: 

 

1. Resolva os exercícios do módulo 01 da frente 03 (páginas 71 a 74); 

2. Ver o vídeo do professor Laudemir Guedes Fragoso (conteúdo EAD do portal objetivo.br), que 

resolve os exercícios propostos e esclarece dúvidas que podem surgir; 

3. Ler o conteúdo dos slides intitulados “O texto dissertativo argumentativo” e “O projeto de texto”, 

disponíveis no app da escola;  

4. Reler os textos dos exercícios 1, 2, 3 e 6 (páginas 71 a 73), analisando-os de acordo com os con-

teúdos vistos nos slides (esses textos servirão de repertório para a produção textual requisitada 

no tópico 6); 

5. Ver as análises dos textos dos exercícios 1, 2, 3 e 6 feita pela professora e postada no app da 

escola e compare com a feita por você; 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QfH1xvl8y6o
https://www.youtube.com/watch?v=hlKh6b4aqLE
https://youtu.be/1ysr1MKXCog
https://youtu.be/iLggAateH6g


 

 

 

 
6. Faça a produção do texto dissertativo-argumentativo (Modelo Fuvest) de tema “O esporte como 

representação da sociedade”, postada no app da escola. 
 
Qualquer dúvida em relação ao conteúdo ou aos exercícios feitos, entrem contato para que eu possa 
ajudá-los.   
 

 Frente 04: Morfologia.  
 
Nesta frente, trabalharemos, nesta semana, com uma revisão dos módulos 05 a 07 (páginas 116 a 
125 – verbos) do caderno 1. Para isso, seguiremos os seguintes passos: 
 
1. Reler a teoria apresentada nos slides (disponíveis no app) e na apostila (o conteúdo teórico da 

apostila também está disponível online, no portal objetivo.br); 
2. Ver os vídeos da professora Viviani Ramires Xanthakos (conteúdo EAD do portal objetivo.br), que 

explica o conteúdo teórico da aula; 
3. Resolver os exercícios propostos de cada um dos módulos (lembrem-se que alguns dos exercí-

cios desse módulo foram requisitados antes do período de férias): 
Módulo 05 – páginas 117 a 119. 
Módulo 06 – páginas 121 e 122. 
Módulo 07 – páginas 123 a 125.   

4. Ver os vídeos da professora Maria Márcia Garrote (conteúdo EAD do portal objetivo.br), que re-
solve os exercícios propostos e esclarece dúvidas que podem surgir. 

5. Ver o resumo (com dicas) postado no app da escola. 
 
Qualquer dúvida em relação ao conteúdo ou aos exercícios feitos, entrem contato para que eu possa 
ajudá-los.   
 
Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=YLTY09nRjPs com as orientações da professo-
ra Mariana Peregrino. 
 
Acessar o link https://youtu.be/_S1q5C2PLQc com orientações da professora Luciana. 
                 
História: 

 Frente 1 
Módulo 11: Colonização espanhola na América – Dica de estudo: Acesse os Power Points 
relacionados ao conteúdo disponibilizados no APP do colégio, acesso ás vídeo aulas do pro-
fessor Ricardo (www.objetivo.br) e resolução dos testes contidos na apostila dos Exercícios 
Propostos. Faça as anotações as quais foram mais enfatizadas pelo professor virtual em seu 
caderno que facilitará seu aprendizado. 
Módulo 12: Primórdios da colonização portuguesa - Dica de estudo: Acesse os vídeos cor-
respondentes á aula – Professor Ricardo (www.objetivo.br) 

 
Resolva nos Exercícios Propostos apenas os testes correspondente ao conteúdo. Faça as anota-
ções as quais foram mais enfatizadas pelo professor virtual em seu caderno que facilitará seu 
aprendizado. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YLTY09nRjPs
https://youtu.be/_S1q5C2PLQc
http://www.objetivo.br/
http://www.objetivo.br/


 

 

 
 

 Frente 2 
Módulo 5: Renascimento cultural - Dica de estudo: Acesse os vídeos correspondentes á aula    
Professor Ricardo (www.objetivo.br) 
Resolva nos Exercícios Propostos apenas os testes correspondente ao conteúdo. Faça as 
anotações as quais foram mais enfatizadas pelo professor virtual em seu caderno que facilita-
rá seu aprendizado. 
Módulo 6: Renascimento cultural - Dica de estudo: Acesse os vídeos correspondentes á aula    
Professor Ricardo (www.objetivo.br) 
Resolva nos Exercícios Propostos apenas os testes correspondente ao conteúdo. Faça as 
anotações as quais foram mais enfatizadas pelo professor virtual em seu caderno que facilita-
rá seu aprendizado. 

 
Acessar o link https://youtu.be/5MQjiQTgFVM para as orientações do professor Maurício. 

 
Filosofia e Sociologia: 
 
3ª Série – FILOSOFIA 
Formação do Pensamento Ocidental (assunto abordado nas últimas aulas presenciais). 

Próximo tema (previsto para 4 semanas): A História do Pensamento Filosófico - Filosofia - As 

Escolas do Pensamento Filosófico - Grécia Antiga. 

 
Roteiro de aulas: Material disponibilizado no APP. 

 Nas aulas 01 e 02 (de moral e de ética) serão apresentadas as bases filosóficas da lógica e 
da razão como fundamentações do argumento, que, por sua vez, é a linha condutiva para as 
postulações filosóficas. 

 Nas aulas 03 e 04 há a abordagem da ética como conceito daquilo que se refere ao compor-
tamento humano nas sociedades. 

 Nas aulas 05 e 06 o tema é a moral e as possibilidades de consciência e senso (morais). 

 Na aula 07 há o encerramento do tema moral e ética com discussão dos meios morais. 
 

Atividades: 

 Os alunos receberão o material: Filosofia - As Escolas do Pensamento Filosófico - Grécia 
Antiga, com os textos “Introdução” e “A Grécia Clássica”, “A Filosofia Socrática”, “A Lógica 
Aristotélica” e “O Pensamento de Platão”. O material terá a sequência dos temas propostos 
para as aulas, e os alunos deverão ler o material, que será vinculado às aulas gravadas (ví-
deo-aulas). 

 Na 1ª semana de aula de filosofia, os alunos devem ler a “Introdução”. 

 Na 2ª semana, os alunos devem ler “A Grécia Clássica” e assistir ao vídeo “A Grécia Clássi-
ca”, gravado pelo professor, e que será entregue aos alunos. 

 Na 3ª semana, os alunos devem ler “A Filosofia Socrática”. 
 

Acessar o link https://youtu.be/aK8gR7c4dzE com as orientações do professor Leandro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
http://www.objetivo.br/
https://youtu.be/5MQjiQTgFVM
https://youtu.be/aK8gR7c4dzE


 

 

 

Física: 

 Frente 1:  

Realizar a aula de MUV (módulo 5 )  

Na tarefa, realizar os exercícios: 3, 8, 10, 11, 12, 19, 20. 

 Frente 2:  

Realizar a aula de Transmissão de calor (módulo 6)  

Na Tarefa, realizar os exercícios: 2 ao 8,  10,11,13. 

 Frente 1: módulo 5. 

 

Assistir as vídeos aulas:  

https://conteudoonline.objetivo.br/aula/index/2399?token=f2b11964d91e4ed1b4b766674c64f543 

 

 Frente 2: módulo 6. 

 

Assistir as vídeos aulas: 

https://conteudoonline.objetivo.br/aula/index/2486?token=e233d228e65945fcb99e78512b2d350e 

 

 Frente 3: 

Assistir a vídeo aula dos módulos 15 e 16 (Aceleração escalar e classificação dos movimen-

tos) na plataforma do Objetivo. 

Resolver os exercícios de sala da apostila e as respectivas tarefas de casa. 

 

Acessar o link https://youtu.be/IeC5H5Ihv6g com as orientações do professor Bob. 

 

Acessar o link https://youtu.be/6kFV2EXkx4g com as orientações do professor Rodrigo. 

 

Química: 

 3°EM - Frente 2: Módulo 6 - Introdução à química orgânica. 

1. Assistir ao vídeo do Módulo 6 (Introdução à química orgânica) na plataforma Objetivo. 

2. Realizar os exercícios propostos (Exercícios de sala). 

3. Resolver os exercícios de TC. 

  

 Frente 4: Módulo 8 - Nomenclatura de ácidos. 

1. Assistir ao vídeo do Módulo 8 (Nomenclatura de ácidos) na plataforma Objetivo. 

2. Realizar os exercícios propostos (Exercícios de sala). 

3. Resolver os exercícios de TC. 

[14:16, 02/05/2020] Wassal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://conteudoonline.objetivo.br/aula/index/2399?token=f2b11964d91e4ed1b4b766674c64f543
https://conteudoonline.objetivo.br/aula/index/2486?token=e233d228e65945fcb99e78512b2d350e
https://youtu.be/IeC5H5Ihv6g
https://youtu.be/6kFV2EXkx4g


 

 

  

 

 Frente 1: Assistir aos vídeos dos Módulos 8 e 9 da plataforma Objetivo. 

Fazer os exercícios de aula págs. 26 e 27 - Módulo 8. 

Fazer os exercícios de aula págs. 30 e 31 - Módulo 9. 

 

 Frente 3: Assistir aos vídeos dos Módulos 4 e 5 da plataforma Objetivo. 

Fazer os exercícios de aula págs. 88 e 89 - Módulo 8. 

Fazer os exercícios de aula págs. 91 e 92 - Módulo 9. 

 

Acessar o link https://youtu.be/Ao584BZ0-J4 com orientações do professor Wassal. 

 

Acessar o link https://youtu.be/Mj-sfLV_WGo com orientações do professor Felipe. 

 
Inglês: 

 Na apostila, Módulo 7 e 8, páginas 18 a 25.  

 Leitura de Textos. 

 Apresentação de novos vocabulários e verbos.  

 Resolver os exercícios propostos. 
 
No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, no Conteúdo Online, dis-
ciplina Inglês e acesse o Módulos 7 e 8 e faça os exercícios.  
 
Acessar o link https://youtu.be/ghJhTJyMvps com as orientações do professor Mauro. 
 
Espanhol: 

 Página 14 – Quadro sobre as preposições e exercício 3. 
 
Acessar o link https://youtu.be/QIzw5o1AICM com as orientações da professora Mariana. 

 
Matemática: 
 

3ª série A – Matemática – Frente 1 

MÓDULO PÁGINA TEMA EXERCÍCIOS E TAREFAS 

08 13 Equações redutíveis de 1° e 2° grau 

Deverão ser realizados e as 
tarefas entregues quando re-

tornarmos às aulas presenciais. 

09 16 Sistemas e problemas 

10 18 Inequações do 1° grau 

11 20 Funções do 1° e 2° grau 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ao584BZ0-J4
https://youtu.be/Mj-sfLV_WGo
https://youtu.be/ghJhTJyMvps
https://youtu.be/QIzw5o1AICM


 

 

3ª série A – Matemática – Frente 2 

MÓDULO PÁGINA TEMA EXERCÍCIOS E TAREFAS 

04 44 Domínio, contradomínio e imagem. 

 
Deverão ser realizados e as tare-

fas entregues quando retornarmos 
às aulas presenciais. 

05 48 Domínio, contradomínio e imagem. 

06 50 Propriedades de uma função I. 

07 53 Propriedades de uma função II. 

 

3ª série A – Matemática – Frente 3 

MÓDULO PÁGINA TEMA EXERCÍCIOS E TAREFAS 

04 74 
Funções trigonométricas no triângulo 

retângulo 

Deverão ser realizados e as 
tarefas entregues quando retor-

narmos às aulas presenciais. 

05 77 Relações fundamentais e auxiliares 

06 79 Medidas de arcos e ângulos 

07 83 Estudo da função seno 

 
3ª série A – Matemática – Frente 4 
 

MÓDULO PÁGINA TEMA EXERCÍCIOS E TAREFAS 

06 117 
Congruência de triângulos e condições 

de existência 
 

Deverão ser realizados e as 
tarefas entregues quando re-

tornarmos às aulas presenciais. 

07 119 Polígonos convexos 

08 122 Quadriláteros notáveis 

09 125 Linhas proporcionais 

10 128 Semelhança de triângulos 

 
Os alunos deverão assistir as aulas online no portal do Objetivo. 
Serão orientados a abrir a apostila na página indicada, assistir às aulas on-line, realizar os exercícios 
do módulo e as tarefas. 
 
Acessar o link https://youtu.be/CHn_u7jmkwE com as orientações da professora Amanda. 
 
Acessar o link https://youtu.be/AhafA8CVoA0 com as orientações da professora Ana Paula. 

 
Atenciosamente,  

      

https://youtu.be/CHn_u7jmkwE
https://youtu.be/AhafA8CVoA0

