
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 10 de setembro de 2021. 

 
Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis da 1ª série do Ensino Médio 

    Planejamento Semanal de 13/09 a 17/09 
 

 
 

 
As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na medida 

do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-em 

                                                                     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. 

 

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. 

 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 
 

Português: 
 

Frente 1: Módulo 43 - Páginas 239 a 244 - Gêneros textuais: cartuns, charges, tiras e histórias em 
quadrinhos 
Assistir às aulas do professor Leonardo, fazer os exercícios da apostila e, posteriormente, as tarefas (metade 
dos exercícios de cada módulo).   
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5c52a5af-7b5b-427c-8cfc-
3a4ddb5821f5&instituto=objetivo&referencia=200715_LeonardoLima_LinguaPortuguesa_IV_1Serie_AD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=662a47f6-63d8-4b01-9f82-
878036f90552&instituto=objetivo&referencia=200715_LeonardoLima_LinguaPortuguesa_V_1Serie_AD 
 

Frente 2: Módulo 22 - Um clássico romântico: a “Canção do Exílio” de Gonçalves Dias 
Assistir às aulas da professora Elaine, fazer os exercícios da apostila e, posteriormente, as tarefas (metade dos 
exercícios de cada módulo).   
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=227e6c27-ffcb-4329-93f7-
d58c40ee1935&instituto=objetivo&referencia=200729_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_VII_1Serie_AD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c9317941-ce20-482a-9a7e-
0f58a4e742e2&instituto=objetivo&referencia=200729_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_VIII_1Serie_AD 
Continuaremos os estudos desse módulo. 
 

Frente 3: Módulo 22 - Gonçalves Dias: poesia indianista 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c64b4001-964b-4a39-9110-
6ab2a719c36b&instituto=objetivo&referencia=200729_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_V_1Serie_AD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3aa580cb-8517-48ec-8004-
d5e49961f6cb&instituto=objetivo&referencia=200729_ElainePessanha_LinguaPortuguesa_VI_1Serie_AD 
 

Redação – Nesta semana, continuaremos nossos estudos na frente de Redação do Caderno 03. Para isso, 
vocês deverão: 
 1. Ler a proposta da Prática de Redação 10 (página 251); 
 2. Redigir seu texto e enviar para o e-mail da sala.  
ENVIAR O SEU TEXTO ATÉ 17/09 ÀS 16H NO EMAIL objetivobp1a@gmail.com  
Siga as instruções de envio e formatação postadas no app da escola! 
 

Geografia: 
 

Módulo 42 - Setor primário da economia nos países subdesenvolvidos e emergentes 
Assistir a videoaula no Conteúdo Online 
Fazer os exercícios dos Módulos (Apostila): 1 e 2 
 

Módulo 43 - Setor secundário da economia 
Assistir a videoaula no Conteúdo Online 
Fazer os exercícios dos Módulos (Apostila): 2 
 

Química: 
 

(Apostila 3) Frente 1: Módulo: Revisão funções inorgânicas (ácidos e bases) 
Não há link. Revisão em aula. 
 

Frente 2:Módulo 41 - Fórmula porcentual e % em massa 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9b181c83-daaf-48a4-bd5a-
2e75f41c4f12&instituto=objetivo&referencia=200608_NabilSaba_Quimica_III_1Serie_AD 
Exercícios: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=baf100f2-fa09-4860-9982-
ec8863a90d68&instituto=objetivo&referencia=200610_NabilSaba_Quimica_IV_1Serie_AD 
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História: 
 
Módulo 44 - Absolutismo francês 
Link da aula da professora Regina – objetivo.br 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=054b32e0-a2ab-4925-939d-
15858fdbda9d&instituto=objetivo&referencia=200710_ReginaSantos_Historia_I_1Serie_AD 
Resolva as atividades 1 a 4 – Tc. 
 
Módulo 45 - Expansão e colonização francesa 
Link da aula da professor Artur – objetivo.br 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=140828_arturlucchesi_historia_i_1serie_ad 
Resolva as atividades 1 a 4 – Tc. 
 
ARTE: 
Módulo 22 - Expressionismo 
Link da aula da professora Regina – objetivo.br 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=265e6c01-a507-479f-b29b-
9e1dfd1501b1&instituto=objetivo&referencia=200717_ReginaSantos_Historia_V_1Serie_AD 
Correção dos exercícios: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6c243c08-8464-43eb-bf2d-
8c84d484adb4&instituto=objetivo&referencia=200717_ReginaSantos_Historia_VI_1Serie_AD 
Resolva as atividades 1 a 4 – Tc. 
 
Assista a aulas dos professores do objetivo.br para facilitar ainda mais a compreensão dos conteúdos e 
posteriormente revolva as Tcs referentes a cada módulo citados das frente 1 para serem entregues no colégio. 
 

Matemática: 
 

Frente 1 - Amanda 
Módulo 39 - Resolução de triângulos 
Links para as aulas EAD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150616_antoniogoncalves_matematica_i_1se
rie_ad 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fb3f6dd6-466b-469c-bec0-
c00d5fd8f023&instituto=objetivo&referencia=200801_JoaoAlves_Matematetica_I_1Serie_AD  
 
Frente 1 -  Ana Paula 
Módulo 42 - Exercícios complementares sobre Termos equidistantes dos extremos 
Links para as aulas EAD 
Não há vídeos disponíveis  
 
Frente 2 - Amanda 
Módulo 43 - Inequações logaritmicas 
Módulo 44 - Inequações logaritmicas 
Links para as aulas EAD 
 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150703_antoniogoncalves_matematica_viii_1
serie_ad 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fc5d6ff0-52b2-4654-8589-
ff4ef076b315&instituto=objetivo&referencia=200618_JoaoAlves_Matematica_IV_1Serie_AD 
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8f4239ea-e157-4a7c-8770-
ecb0a66ffdef&instituto=objetivo&referencia=200618_JoaoAlves_Matematica_V_1Serie_AD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=613f7ffd-864b-4a48-b104-
f2cdd74efbbe&instituto=objetivo&referencia=200618_JoaoAlves_Matematica_VI_1Serie_AD 

 
 

Filosofia e Sociologia: 
 

SOCIOLOGIA  
Indústria Cultural Assista o vídeo Meios de comunicação, alienação e indústria cultural  
https://www.youtube.com/watch?v=xUSTCOaxbqw  
Explique o que é Indústria Cultural 
 

Biologia: 
 
Frente 1: Módulo 41- 42 - Gineceu e fecundação 1 e 2 
Fazer os exercícios 1 e 4 de todos os módulos F1 e F2, dados na semana. 
Esse conteúdo se encontra da página 146 até a página 152 que você deverá ler na sua apostila e no final do 
módulo assistir à vídeo aula do professor Adriano, no portal do objetivo br pelo Link: 
Vídeo - Gineceu e fecundação 1 e 2 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71e82f88-5bad-47de-bb43-
bf9e25d909c3&instituto=objetivo&referencia=200714_AdrianoArruda_Biologia_VII_1Serie_AD 
Faça os exercícios propostos pela apostila e pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito e a 
resolução, no portal com o professor Paiva. 
Vídeo - Gineceu e fecundação 1 e 2 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=69568977-aa99-4fdf-a84e-
e77d595845b7&instituto=objetivo&referencia=200715_FernandoSantos_Biologia_VI_1Serie_AD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eee8edaf-6f5c-4c05-9bfe-
4e66e6b01c05&instituto=objetivo&referencia=200715_FernandoSantos_Biologia_VII_1Serie_AD 
 
Frente 1: Módulo 43 - O fruto e suas funções 
Esse conteúdo se encontra da página 153 até a página 157 que você deverá ler na sua apostila e no final do 
módulo assistir à vídeo aula do professor Adriano, no portal do objetivo br pelo Link: 
Vídeo - O fruto e suas funções 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fd5892ab-af4b-45d6-8d08-
3275173ff8a9&instituto=objetivo&referencia=200714_AdrianoArruda_Biologia_VIII_1Serie_AD 
Faça os exercícios propostos pela apostila e pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito e a 
resolução, no portal com o professor Paiva. 
Vídeo - O fruto e suas funções 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=27a6245d-20af-4cb1-850a-
e4c11e2ffea0&instituto=objetivo&referencia=200715_FernandoSantos_Biologia_VIII_1Serie_AD 
 
Frente 2:Módulo 21-  Equinodermos EAD (portal do Objetivo.br) 
Esse conteúdo se encontra da página 186 até a página 190 que você deverá ler na sua apostila e no final do 
módulo, fazer os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito. 
Vídeo - Equinodermos   
https://tvweb3.unip.br/player/Evento/Index/3BM21E170821EADO 
Faça os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em seguida o gabarito e a 
resolução feita pelo professor Paiva, do portal do Objetivo br na vídeo aula pelo link: 
Vídeo - Equinodermos   
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5fa4321b-ee12-4695-a241-
5883d2dcd357&instituto=objetivo&referencia=190730_GuilhermeFrancisco_Biologia_VI_1Serie_AD 
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Inglês: 
 

Aula 1  
Módulo 21   
Leitura e interpretação de texto 
Apresentação de novos vocabulários  
Verbs / Substantives 
Exercícios  
 
Aula 2  
Módulo 21 (online) 
Leitura e interpretação de texto 
Apresentação de novos vocabulários  
Verbs / Substantives 
Grammar: Prepositions 
Exercícios  
 
No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, no Conteúdo Online, selecione a 
disciplina de Inglês e acesse o Módulo 21, faça os exercícios e as tarefas de 1 a 6 do módulo (ícone “tarefa” no 
canto superior esquerdo). Ao final do Módulo, assista a vídeo aula com o prof. Sydney.  
 

Física: 
 

Módulo 61 
http://conteudoonline.objetivo.br/Aula/Index/3450 
 
Módulo 62 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0c805f44-f5cf-40f5-ba14-
356c28eec085&instituto=objetivo&referencia=200622_JoseFuscella_Fisica_IV_1Serie_AD 
Tc: Todos os Exercícios 
 
Módulo 65 - Componentes da força resultante II 
Assistir ao vídeo. 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=619ac633-161c-43ae-8771-
a959b32ed1ce&instituto=objetivo&referencia=200715_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD  
 

Espanhol: 
 
Apostila 3 – Clases 21 y 22  
Páginas 14 e 15 – Los Demonstrativos 
Não há vídeos disponíveis para esses módulos. 
 

Matemática Financeira - Itinerário Formativo: 
 
Módulo 21 - Taxa de juro real e taxa de juro nominal 
 

Física do Cosmos - Itinerário Formativo: 
 
(Caderno 3) 
Apresentações - A física do corpo humano 
e-mail:rofoleis1989@gmail.com 
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0c805f44-f5cf-40f5-ba14-356c28eec085&instituto=objetivo&referencia=200622_JoseFuscella_Fisica_IV_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0c805f44-f5cf-40f5-ba14-356c28eec085&instituto=objetivo&referencia=200622_JoseFuscella_Fisica_IV_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=619ac633-161c-43ae-8771-a959b32ed1ce&instituto=objetivo&referencia=200715_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=619ac633-161c-43ae-8771-a959b32ed1ce&instituto=objetivo&referencia=200715_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD


 

 

 
 
 

Bacteriologia - Itinerário Formativo: 
 
(Caderno 3) Biologia: saúde humana – virologia e bacteriologia 
Bacteriologia Básica Mecanismos de Transmissão Bacteriana e Diagnósticos 
Módulos 9 e 10 
Da página 139 até 145 
 

Projeto de Vida - Itinerário Formativo: 
 
Módulo 22 – Aprimoramento das virtudes da moderação e da coragem 
Tarefa de casa: Descreva que ações podem ser realizadas para fortalecer as Virtudes da Moderação e da 
Coragem (páginas XL 
 

Mídias Digitais - Itinerário Formativo: 
 
(Caderno 3) Tecnologias e mídias digitais. 
Competências Gerais da BNCC. 
Preenchimento e mídia artística. 
 Ler a página 56. 
 Fazer um hexágono e alterar a posição de 2 nós. 
 Assista o vídeo abaixo: 
 https://www.youtube.com/watch?v=BiwxffFGmiw  
Acesso a plataforma: www.objetivo.br  
Nosso e-mail de contato:  objetivoinfo.1em@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DBiwxffFGmiw&sa=D&source=editors&ust=1631108274952000&usg=AOvVaw29fHilgTx-VgIAHxBZURgw
https://www.google.com/url?q=http://www.objetivo.br/&sa=D&source=editors&ust=1631108274953000&usg=AOvVaw00wH3lvflDfBgMWFD3DPu2
mailto:objetivoinfo.1em@gmail.com

