
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 26 de março de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 05/04 a 09/04 

 
 
Lembramos que o período de 29/03 a 01/04 foi decretado feriado, assim, 
retomaremos nossas aulas no dia 05/04. 
 

 #fiqueemcasa 

 
Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos presencial-

mente novamente.  

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2                                                                                                

Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão ser 

acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

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 necessidades! 

 

- Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familiares e pesso-

as de convívio diário. 

     Atenciosamente, 

 
 
 
 

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


 

 

 
 

 

Português: 

 Módulo 02: A argumentação 

 Páginas 58 a 65 – Produção e Interpretação Textual: Tese e Argumentos; Resenha Crítica. 

 Vídeo do Portal: 

 Professora: Andréa Castelaci Martins. Aula: Tese e argumentos (III) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ed76f465-95a4-4674-bf7a-

f3619ab16c9e&instituto=objetivo&referencia=200212_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_IV_9

Ano_AD  

 Professora: Andréa Castelaci Martins. Aula: Tese e argumentos (IV) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f3561ccb-ab77-49c7-8796-

36b9bf8b8e2d&instituto=objetivo&referencia=200212_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_V_9

Ano_AD  

 As páginas acima foram feitas na semana 7 devido ao adiantamento dos feriados. 

 Páginas 66 a 77 – Tipos de argumentos – leitura e interpretação Textual 

 Vídeo do Portal: 

 Professora: Andréa Castelaci Martins. Aula: Tipos de argumentos (I)  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=180219_andreamartins_lingu

aportuguesa_vi_9ano_ad  

 Professora: Andréa Castelaci Martins. Aula: Tipos de argumentos (II) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=180219_andreamartins_lingu

aportuguesa_vii_9ano_ad  

 Tarefa 17. 

 

Geografia: 

 Caderno#1: Módulo#2: Europa: população e geopolítica  

 Semana Especial de Revisão de todo o Módulo#2 

 Assistir as vídeoaulas do Módulo#2 

 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! 
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Informática: 

 Módulo 2: Introdução à linguagem de programação Python. 

 Ler a página 7 para fazer a atividade.  

 Atividade da página 8 (retângulo e círculo) . Enviar por e-mail para nota. 

 Enviar o PP por e-mail. 

 Acesso ao GDB online: https://www.onlinegdb.com/ 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 Nosso e-mail de contato: objetivoinfo.9ano@gmail.com 

 

História: 

 
AULA 1 
 

MÓDULO TEMA 

02 

Movimentos Sociais da República Velha. 
→ Páginas 49a a 53.  

 → Nesta aula vamos entender o que foi a Guerra de Canudos, o Cangaço e 
Contestado.  

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f7a0b3f4-32d5-
44ba-97cc-
4af510f9b52f&instituto=objetivo&referencia=200313_FernandoEvangelista_Historia_V_9Ano_AD  

 
QUERIDOS ALUNOS E ALUNAS, REALIZEM A TAREFA 10 (PÁGINA 76). 

 
 
AULA 2 
 

MÓDULO TEMA 

02 

Resistências urbanas da República Velha. 
→ Páginas 54 a 59.  

 → vamos analisar os seguintes movimentos sociais: revolta da Chibata e da Va-
cina.  

 
→ Link para acessar a vídeo aula -  https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3ffaf361-ee55-
44fd-85c9-
57cd4a82d154&instituto=objetivo&referencia=200313_FernandoEvangelista_Historia_VI_9Ano_AD  
 

QUERIDOS ALUNOS E ALUNAS, REALIZEM A TAREFA 11 (PÁGINA 77). 
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Matemática: 

 Módulo 2 - Radicais 

 2.6. Racionalização - página 92 a 95 

 Exercícios - página 96 a 97 e TC 13 

 Vídeo - racionalização (professora Luciana Baia) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3d5be9c2-e076-44ee-8358-

f92eaebf0f3d&instituto=objetivo&referencia=210129_RosanaSantos_Matematica_I_9Ano_AD 

 
 

Arte: 

 Apostila pág. 13 - Módulo 2. 

 Clássico grego. 

 Assistir vídeo sobre o tema - https://youtu.be/mODBZhKDTbA 

 E fazer proposta da pág. 13. 

 Para enriquecer nosso estudo assista ao vídeo sobre vasos gregos e faça um desenho em 

sulfite sobre esse estilo de arte - https://youtu.be/VhfjU-b0Z0g 

 
 

Ciências: 

 (Vida e Evolução) Módulo 04 – Hereditariedade 

 Leitura: Páginas: 44 e 45 (O que é hereditariedade?). Páginas: 45, 46 e 47 (Mendel, o pai da 

genética). 

 Vídeos (Professora: Luana Cristina Silva Barros): (O que é hereditariedade?).  

 Link: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7a9ae564-ee3e-4635-8f64-

3691a5d1e2fc&instituto=objetivo&referencia=200122_LuanaBarros_Ciencias_I_9Ano_AD 

 (Mendel, o pai da genética?).  

 Link:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c7a11476-35bf-4167-a704-

d3ea0a598909&instituto=objetivo&referencia=200122_LuanaBarros_Ciencias_II_9Ano_AD 

 Exercícios: Página 48. 
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Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 2, páginas 28 a 31  

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Gramática: Future (will / going to)  

 Conditionals 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 10 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-

plina Inglês, acesse Módulo 3 – Man without culture is like a zebra without stripes! (Objetivo Talks), 

faça os exercícios dos últimos quadros. Depois acesse Módulo 3 – Man without culture is like a ze-

bra without stripes! E ao final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. Portal Tv Web 

(unip.br) 

 

Educação Física: 

 Tema: Futebol de botão. 

 Planejamento: Criando meu Futebol de botão. Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
 
 

Atenciosamente, 
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