
 

 

Inf.: 0399/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 29 de julho de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 29/07 a 04/08 

 
 

 #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). 

 

Obs.: Solicitamos ainda que aqueles que estejam com livros da biblioteca em casa, os devolvam 

juntamente com as atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Português: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=uso3j4rFk88 com as orientações e explicação da 
professora Mariana Chiaron. 

 

 Apostila 5 - Módulo 5: Diálogo entre textos 

 Páginas 3 até 10: Leitura e Interpretação Textual 

 Vídeos: Diálogo entre textos - Professor: Andréa Castelaci Martins 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=37ecdc3d-b388-4205-9598-
8a2141683d3f&instituto=objetivo&referencia=180925_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_I_9
Ano_AD 

 Intertextualidade explícita (I) - Professor: Andréa Castelaci Martins 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bd4af506-dd81-4f4f-940a-
2375060ae8a4&instituto=objetivo&referencia=180925_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_9
Ano_AD 

 

Geografia: 

Acessar o link  https://youtu.be/t21is4KyyNI com orientações e explicação do professor Arthur. 

 

 Caderno#2: Módulo#4 Conclusão: Módulo#4: África: população e geopolítica. 

 Assista às vídeoaulas para se aprofundar nos conteúdos, não é mais necessário fazer 
resumos dos vídeos, uma vez que ganhamos mais aulas online, obrigado. 

 4.1 A Influência Cultural. Assistir a vídeo aula: “A Influência Cultural”. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8cdf335a-5145-48ee-b1f9-
0a0cbbc6438f&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_9A
no_AD 

 4.2 A Influência Militar. Assistir a vídeo aula: “A Influência Militar”. Link:  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=96bb9e5c-0808-424f-9146-
4744014aa265&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_X_9A
no_AD 

 4.3 O Difícil Caminho da Construção. Assistir a vídeo aula: “O difícil caminho da 
construção”. Link: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7f7c0861-531e-4c04-bd65-
e9f21b287eeb&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_XI_9A
no_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos, páginas 60 a 67. E 
assim, encerramos mais uma etapa de nossos estudos em Geografia, obrigado!  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=_yisX10aLHE da professora Adriana Macedo. 

 

 Módulo 5: Repetições  

 Ler as páginas 31 e 32. 

 Resolução e explicação da atividade da página 26 na vídeoaula. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/qdCR7fP21Ek com as orientações e explicações do conteúdo da 
professora Patricia Zamper. 

 

 Módulo 8 - Guerra Fria: o contexto e seus efeitos na ordem mundial (páginas 3 á 10) 

 2 vídeos - Professor Fernando 

 TC 22 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. Aula: A Guerra Fria (I) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=77cc138a-e59d-4b46-a5f0-
f6f02672c8d7&instituto=objetivo&referencia=181010_FernandoEvangelista_Historia_I_9Ano_
AD 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. Aula: A Guerra Fria (II) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f19c7d00-866c-472c-8d53-
300d39fac123&instituto=objetivo&referencia=181010_FernandoEvangelista_Historia_II_9Ano
_AD 

 

Matemática: 

Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=Cry4NrJ_EDo com as orientações e explicações 
da professora Roberta. 

 

 APOSTILA 3 – 3º BIMESTRE 

 Módulo 9 - Estudo das funções I 

 9.1. Lei da formação - páginas 3 a 5  

 Exercícios: páginas 5 a 7 e TC 29 

 Vídeo: Lei da formação (professora Luciana Baia) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=315c10ec-70b4-4058-889f-
3fff0a2f119e&instituto=objetivo&referencia=181001_LucianaLopes_Matematica_I_9Ano_AD 
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 9.2. Relações e funções - páginas 8 a 13. 

 Exercícios: páginas13 a 16 e TC 30. 

 Vídeo: relações e funções parte I e parte II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45690b6b-f473-44f5-a541-
8e1acd7bee52&instituto=objetivo&referencia=200609_RosanaSantos_Matematica_I_9Ano_A
D 

 Parte II 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1dc2a422-f0bb-44ec-9537-
694a06d2a5d1&instituto=objetivo&referencia=200609_RosanaSantos_Matematica_II_9Ano_
AD 

 

Arte: 

Acessar o link  https://youtu.be/bl99077Vo4Q  com as orientações e explicação da professora 
Adriana Fambrini. 

 

 Apostila páginas 40 até  44. 

 A pág.42 vamos fazer juntos no nosso horário de ADD 

 Assistam a videoaula: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f2a60759-7db4-4f03-a62f-
8737d03b6436&instituto=objetivo&referencia=200220_InaeSantos_Arte_VI_9Ano_AD 

 

 

Ciências: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=PntN7do42z4 com as orientações e explicações 
do professor Gabriel. 

 

 3º Bimestre – Caderno 3 - (Matéria e Energia) 

 Módulo 10 – Estrutura da Matéria (Parte 1) 

 Leitura: Página 3 (Como é um átomo?), Página 5 (O modelo atômico clássico) e Páginas 5 e 
6 (Número atômico e número de massa). 

 Vídeo (Professora: Maria Lúcia Catalani): (Como é um átomo? Átomos isótopos, isóbaros e 
isótonos) Link:  

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=661a7192-7818-4878-822a-
0f8e9c26d08c&instituto=objetivo&referencia=200702_MariaCatalani_Ciencias_I_9ano_AD 

 Exercícios: Páginas: 4 e 7. 
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Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/T_jbWHvMLX8 com as orientações e explicação do professor Mauro. 

 

 Na apostila 3, módulo 9, páginas 1 e 2  

 Leitura do Texto 

 Novos vocabulários 

 Grammar 

 Prefix 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 9 – In the end, we all become stories! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos 
quatro primeiros quadros. Depois acesse Módulo 9 – In the end, we all become stories! Faça os 
exercícios propostos. E no final do módulo assista a vídeo aula com a Profª. Márcia. 

 

 

Educação Física: 

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

Atenciosamente. 
 

A Coordenação. 
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