
 

 

 
Inf.: 0499/20 

 
Bragança Paulista, 26 de agosto de 2020. 

 
Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 26/08 a 01/09 
 

 #fiqueemcasa 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar 
novos 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). 
 

Português: 

 

 Apostila 3 - Módulo 6: De um texto, outro texto 

 Páginas 32 a 35 - Produção Textual - Cinderela e Chapeuzinho Vermelho 

 Vídeo do Portal: Professor: Andréa Castelaci Martins. Aula: De um texto, outro texto 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5e43fbc1-9b7e-4871-9b57-
223f7577a764&instituto=objetivo&referencia=181005_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_I_9
Ano_AD 
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Geografia: 

 

 Caderno#3: Módulo#5: Ásia aspectos físicos e regionalização. 

 Semana Especial de REVISÃO para a Prova! 

 Páginas 03 a 35 e Correção das Tarefas. 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

 

 Módulo 9: Introdução ao HTML5 - Formatação. 

 Ler as páginas 10, 11 e 12. 

 Atividade prática da página 10 - teste. (Lembre-se de usar o notepad ou bloco de notas). 

 Fazer a atualidade no caderno de redação ou no slide. 

 Lembre-se: Data da notícia, título, resumo e fonte. 

 Enviar os exercícios e a atualidade para o e-mail abaixo: 

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

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 

História: 

 

 1 vídeos  - Professor Fernando 

 TC APP Colégio Objetivo Bragança 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. Aula: República Populista no Brasil 

 http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c5104d0d-8989-42c1-a676-
fb583c9ce0d1&instituto=objetivo&referencia=200618_FernandoEvangelista_Historia_IV_9Ano
_AD 
 

Matemática: 

 

 Apostila 3 - 3º bimestre - Módulo 10 - Estudo das funções II. 

 10.3. Domínio, contradomínio e imagem de uma função do 2º grau - páginas 66 a 73. 

 Exercícios: páginas 74 a 76 e TC 36. 

 Vídeo:  Domínio, contradomínio e imagem de uma função do 2º grau (professora 
Rosana Perleto) 

 Parte I  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=865e6fb3-26e9-41f7-b92a-
7f4aada40567&instituto=objetivo&referencia=200619_RosanaSantos_Matematica_I_9Ano_AD 

 Parte II 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2d63c4df-140b-4ec6-a65e-
8045746f95ee&instituto=objetivo&referencia=200619_RosanaSantos_Matematica_II_9Ano_AD 
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 10.4. Análise do gráfico da função do 2º grau - páginas 77 a 82. 

 Exercícios: página 83 a 84 e TC 37. 

 Vídeo: Análise do gráfico da função do 2º grau parte I (professora Rosana Perleto) 

 Parte I 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b5d85bb6-e783-47dd-a0e0-
ee5ff13a06e7&instituto=objetivo&referencia=200619_RosanaSantos_Matematica_III_9Ano_A
D 

 

Arte: 

 

 Módulo 8 - páginas 9 e 10. Arte efêmera. 

 Assistam ao video sobre Arte efêmera no youtube https://youtu.be/VoBx8YMXHoc 

 

Ciências: 

 

 (Matéria e Energia) Módulo 12 – Distribuição Eletrônica (Continuação) 

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

 Vídeo (Professora: Maria Lúcia Catalani): (Regra do octeto e diagrama de Linus Pauling). 

 Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=74434a79-e43e-4439-b725-
5807072a7c13&instituto=objetivo&referencia=200702_MariaCatalani_Ciencias_IV_9ano_AD 

 Exercícios: Página: 21. 

 Tarefa: 21 e 22. 

 Páginas: 41, 42, 43 e 44. 

 

Inglês 

 

 Na apostila 3, módulo 10, páginas 18 a 26 

 Grammar. 

 Modal Verbs. 

 Relative Pronoun: who, which, that  

 Whose. 

 Homework 28, 29 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 10 – It’s showtime! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos quatro últimos 
quadros. Depois acesse Módulo 10 – It’s showtime! Faça os exercícios propostos. E no final do 
módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 
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Educação Física 

 

 Acesse esse vídeo (2ª parte) https://youtu.be/_Rnve7MbTl4 e prepare-se para a avalição 
remota! Você estará capacitado a realizar com sucesso assistindo os dois vídeos enviados 
nos planejamentos! 

 

 

 

 

A Coordenação. 
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