
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 18 de junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 21/06 a 25/06 

 

 #fiqueemcasa 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do 
Governo do estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na 
medida do possível pelo Zoom e deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas 
EAD caso sejam impossibilitados de participar ou se porventura surgirem dúvidas. 

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

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

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 comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao 
aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi 
por aulas remotas. 

 

 

 

 

 

http://www.objetivo.br/
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Português: 

 Apostila 2 - Módulo 4: Prescrição e Informação 

 Páginas 67 e 68 – Produção Textual – Como me tratar 

 Vídeo: Orientação (II) - Professora Andréa Castelaci Martins 

 http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a517fa9a-3807-4619-96f8-

c70ca3083c25&instituto=objetivo 

 Apostila de Revisão. 

 
 
 

Geografia: 

 Caderno#2: 2° bimestre! 

 Módulo#4: África 

 Semana Especial de Revisão para o PROVÃO e Tira-dúvidas. 

 Vamos relembrar os pontos mais importantes de sua belíssima Apostila. 

 Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. 

 Lembre-se: Junho é mês de Festa!!! 

Boa semana, ser humano!!! 
 
 

Informática: 

 Módulo 4: Repetições. 

 Ler as páginas 27 e  28. 

 Atividade da página 27. 

 Acesso ao GDB online: https://w ww.onlinegdb.com/ 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

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

AULA 1 
 

MÓDULO TEMA 

 
Apostila Revisional: iremos fazer uma revisão desde crise de 29, passando por 
nazismo e fascismo, 2 Guerra Mundial, Revolução de 30 e Era Vargas.    

 
 
AULA 2 
 

MÓDULO TEMA 

  Provão. 

 
 

Matemática: 

 Apostila 2 - Módulo 7 - Probabilidade de eventos e análise gráfica 

 7.1. Probabilidade de eventos aleatórios: dependentes e independentes - página 111 a 115 

 Exercícios: página 116 a 118 e TC 32 

 Vídeo: Probabilidade de eventos aleatórios: dependentes e independentes I e II (professora 

Rosana Perleto) 

 Parte I https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a918fdef-0323-4ae4-aefd-

b4c5991ea5e&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XV_9Ano_

AD_ZOOM 

 Parte II https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=394493f1-5257-49aa-92ed-

a2ff554bbc9b&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XII_9Ano_

AD_ZOOM 

 7.2. Interpretação e leitura gráfica - página 119 a 122 

 Exercícios: página 122 a 127 e TC 33 

 Vídeo: Interpretação e leitura gráfica I e II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9ddcd878-b7c8-43b1-86ae-

046aa04b97a8&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XIII_9Ano

_AD_ZOOM 

 Parte II https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a8c4682a-6939-468c-9e82-

9c5c64f8f45f&instituto=objetivo&referencia=210527_RosanaSantos_Matematica_XIV_9Ano_

AD_ZOOM 
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Arte: 

 Apostila pág. 28 a 32 módulo 4.   

 

Ciências: 

 (Terra e Universo) - Módulo 09 – Astronomia, cultura e vida humana fora da Terra 

 Leitura: Páginas: 43, 44 e 45 (O homem no espaço). Páginas: 46 e 47 (A vida fora do nosso 

planeta). Páginas: 48, 49, 50 e 51 (Você sabia?). 

 Vídeo (Professora: Maria Lúcia Catalani): (O homem no espaço e a vida fora do nosso 

planeta).    

 Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63721bc0-159b-456b-b5f3-

626dd5e2da64&instituto=objetivo&referencia=200406_MariaCatalani_Ciencias_II_9Ano_AD 

 Tarefa 17: Página: 63. Caderno de Revisão 

 Exercícios: Aulas 1, 2, 3 e 4. 

 

Inglês: 

 Na apostila 2, Módulo 8, páginas 34 a 38. 

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Movie: exercises 

 Resolver os exercícios propostos 

 Caderno de Revisão: aula 1 e 2 

 

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

disciplina Inglês, acesse Módulo 8 – Don’t stop until you’re proud! (Objetivo Talks), faça os exercícios 

dos últimos quadros. Depois acesse Módulo 8 – Don’t stop until you’re proud! E ao final do módulo 

assista a vídeo aula com a Prof. Elaine. Portal Tv Web (unip.br) 

 

Educação Física: 

 Tema: Quis Olimpíadas. 
 
 

Atenciosamente, 
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