
 

 

Inf.: 070/20              
 

 Bragança Paulista, 06 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos da 1ª 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 on-line 

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 8, 9 e 10 - páginas 265 a 281. 

Ao final de cada módulo assistir os dois vídeos do Prof. Fernando que está extremamente ex-

plicativo e não haverá dúvida. 

Frente 2: módulo 7- Embriologia - gastrulação, neurulação e organogênese (páginas 343 a 

347). Ao final do módulo assistir aos vídeos do Prof. Adriano. 

 

Acessar o link https://youtu.be/8zMgEFehvvE para assistir as orientações da professora Cristina. 

 

Acessar o link https://m.youtube.com/watch?v=EQxmuIRa1xQ com as orientações do professor 

Marcelo. 

 

Filosofia e Sociologia: 

 Fé e Ciência (3º módulo de aulas, assunto abordado nas últimas aulas presenciais – assunto 

encerrado). 

 Próximo tema (previsto para sete aulas): Ética e Moral (4º módulo de aulas). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.objetivo.br/
https://youtu.be/8zMgEFehvvE
https://m.youtube.com/watch?v=EQxmuIRa1xQ


 

 

Roteiro de aulas:  

 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 – INTRODUÇÃO à ÉTICA e à MORAL; o materi-

al terá a sequência dos temas propostos nas sete aulas (01 a 07, sequenciais), e os alunos 

deverão ler o material, que será vinculado às aulas gravadas (vídeo-aulas). 

 Na 1ª semana de aula de filosofia, os alunos devem ler as aulas 01 e 02 (sendo, aula 01 – 

‘Penso, Logo Existo’; e aula 02 – ‘A Amizade ao Pensamento’). 

 Na 2ª semana, os alunos devem ler as aulas 03 e 04 (‘A Ética Nossa de Cada Dia’) e assistir ao 

vídeo “A Ética Nossa de Cada Dia”, gravado pelo professor, e que será entregue aos alunos. 

 
Acessar o link https://youtu.be/jAfgoxR0clI com as orientações do professor Leandro. 

 

Física: 

 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/w-TAAoKxPkM com as orientações do professor Rodrigo. 

 

História: 

 Frente 1. 

Módulos 13: A expansão republicana. 

Módulo 14: A crise da República.  

Vídeos correspondentes ás aulas mencionadas acima – Professor Ricardo (www.objetivo.br). 

Faça as anotações às quais foram mais enfatizadas pelo professor virtual em seu caderno 

que facilitará seu aprendizado destacando as causas e consequências da implantação do sis-

tema republicano na Europa e os fatores que levaram a crise desse sistema. 

TC de cada Módulo. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jAfgoxR0clI
https://youtu.be/w-TAAoKxPkM
http://www.objetivo.br/
https://youtu.be/NRJXTtDVXMA


 

 

 

Química: 

 1°EM - Frente 1: Módulo 7 - Lei das proporções constantes. 

Procedimentos:  

1) Assistir ao vídeo do Módulo 7 (Lei das proporções constantes ) na plataforma Objetivo. 

2) Realizar os exercícios propostos (Exercícios de sala) 

3) Resolver os exercícios de TC (todos) 

 

 1°EM - Frente 2 - Prof. Wassall. 

Assistir o vídeo do módulo 12 - Separação dos componentes de misturas I, na  plataforma ob-

jetivo - (prof. Nabil) 

Fazer os exercícios de aula páginas 253 e 254. 

Fazer o TC dessa aula. 

Assistir o vídeo do módulo 13 - Separação dos componentes de misturas II, na  plataforma ob-

jetivo - (prof. Nabil) 

Fazer os exercícios de aula página 257. 

Fazer o TC dessa aula. 

Assistir o vídeo do módulo 13 - Separação dos componentes de misturas III, na plataforma 

objetivo - (prof. Nabil) 

Fazer os exercícios de aula pág. 262 

Fazer o TC dessa aula. 

 

Acessar o link https://youtu.be/kpSunG6IPR0 com as orientações do professor Felipe. 

 

Acessar o link https://youtu.be/BvxVIWZllNI com as orientações do professor Wassal. 

 

Geografia: 

 Leia a aula 10, globalização e emergentes e assista a vídeo aula do Professor Horácio Cardo-

so, em seguida faça as tarefas referentes à aula. 

 Módulo 11 - América (página 181). 

 Assitir vídeo aula na plataforma (Conteúdo Online). 

 Atividade para entrega: 

Fazer os exercícios proposta da Apostila (pág. 186): 1, 2, 4, 5 e 6 

Complementar/Opcional (vídeo – youtube):  

Clipe Latinoamérica – Calle 13 

           https://www.youtube.com/watch?v=jW9_mFAGO0E 

 

Acessar o link  https://youtu.be/j5wAoeHzyA0 com as  orientações do professor Webel. 

 

Acessar o link https://youtu.be/o5wJSRJJdeI com as orientações do professor Arthur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/kpSunG6IPR0
https://youtu.be/BvxVIWZllNI
https://www.youtube.com/watch?v=jW9_mFAGO0E
https://youtu.be/o5wJSRJJdeI


 

 

 

Português: 

 Caderno 1. 

Frente 1 – módulo 13 – páginas 308 a 310; módulo 16 – páginas 315 a 317; 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 9 e 10 – páginas 386 a 393. Assistir às aulas (de cada módulo) da Pro-

fessora Maria de Lourdes – há uma aula explicativa e uma aula em que os exercícios são re-

solvidos.  

 

Redação: 

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

mos os seguintes passos: 

1. Ler a teoria do módulo 14 (páginas 311 e 312) e ler os slides (intitulados “A descrição objeti-

va e subjetiva”) postados no APP da escola:  

2. Ver o primeiro vídeo do módulo 14 da professora Maria Márcia Garrote (conteúdo EAD do 

portal objetivo.br), que explica o conteúdo teórico da aula; 

3. Resolver os exercícios do módulo 05 (páginas 312 e 314);  

4. Ver o segundo vídeo do módulo 14 da professora Maria Márcia Garrote (conteúdo EAD do 

portal objetivo.br), que resolve os exercícios e ajuda a sanar dúvidas que podem surgir; 

5. Ver as análises e exemplos de texto descritivos objetivos e subjetivos postados no APP da 

escola; 

6. Faça a proposta de redação postada no app (intitulada “Instruções para a Prática de Redação 

05”). Considere, para a sua produção, os conteúdos estudos e analisados até aqui.  

 

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=8Ec3EdCRQ3s com orientações da professora 

Mariana P. 

 

Acesse o link https://youtu.be/q5gyFTJY2tk com orientações da professora Luciana. 

 

Espanhol: 

 Páginas 14 e 15 – El alfabeto e exercício 4 

Obs.: Ler todos os quadros. 

 

Acessar o link https://youtu.be/0-03H9uTufo com as orientações da professora Mariana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ec3EdCRQ3s
https://youtu.be/q5gyFTJY2tk
https://youtu.be/0-03H9uTufo


 

 

 
Inglês: 

 Na apostila, Módulos 11 e 12, páginas 389 a 395.  
 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, 
disciplina Inglês e acesse os Módulos 11 e 12 e faça os exercícios.  
 
Acessar o link https://youtu.be/y5fpYU-63j4 com orientações do professor Mauro. 
 
 
Matemática: 

 

Frente 1. 

MÓDULO PÁGINA TEMA EXERCÍCIOS E TAREFAS 

10 17 Diferença de quadrados 
Deverão ser realizados e as tare-
fas entregues quando retornar-

mos às aulas presenciais. 
11 19 Quadrado perfeito 

12 21 Soma de cubos e cubo perfeito 

 
Frente 2: 
 

MÓDULO PÁGINA TEMA VÍDEO AULA 

10 58 
Função par, ímpar, periódica e 

limitada Fazer a tarefa referente aos 
módulos para serem entregues no 

retorno físico. 
11 62 Função composta 

13 65 Função inversa 

 
Assistir os vídeos aulas e desenvolver os exercícios propostos. 

 
Acessar o link https://youtu.be/qSUVkDB_vrc com as orientações da professora Amanda. 
 
Acessar o link https://youtu.be/2_cWhrvFgQ8 com as orientações da professora Ana Paula. 

 
 
 

Atenciosamente,  
 
 

      

https://youtu.be/y5fpYU-63j4
https://youtu.be/qSUVkDB_vrc
https://youtu.be/2_cWhrvFgQ8

