
 

 

Inf.: 0373/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 22 de julho de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 22/07 a 28/07 

 

 #fiqueemcasa 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-
vos 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). 

 

Português: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=wmLzuhXA4P0 com as orientações e explicação 
da professora Mariana Chiaron. 

 

 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 

 

Geografia: 

Acessar o link https://youtu.be/R6pj31zo0DIcom orientações e explicação do professor Arthur. 
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 Caderno#2: 

 Módulo#3: (páginas 03 a 32): Revisão Provão. 

 Módulo#4: África: população e geopolítica 

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

 4. África: Geopolítica I. Assistir a vídeo aula: “África: Geopolítica I”. Link: 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=acece79b-9a80-4e2f-bada-
fb7e87cf5334&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_9A
no_AD 

 4. África: Geopolítica II. Assistir a vídeo aula: “África: Geopolítica II”. Link: 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b0b961d8-9506-4315-9819-
f66b1f648d4f&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_VIII_9A
no_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos, páginas 44 a 59. Corre-
ção Online das Tarefas#9 a #15. 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=vSTioY8R4T4 da professora Adriana Macedo. 

 

 Módulo 5: Repetições e módulo 7: turtle. 

 Ler as páginas 28 e 29. 

 Atividade da página 29. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 Módulo 6: Círculos. 

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/aDtm86dOGJY com as orientações e explicações do conteúdo da 
professora Patricia Zamper. 

 

 Módulo 7 – O Brasil na Segunda Guerra Mundial (Páginas 61 á 66)- continuação  

 1 vídeos  - Professor Fernando 

 TC 22. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista 

 Aula: Redemocratização. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=88a8cbf0-be6d-46eb-9476-
3ebf2cb1f414&instituto=objetivo 
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Matemática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=q3k1iqso6Ec&feature=youtu.be com orientações e 
explicações da professora Roberta. 

 

 APOSTILA 2 – 2º BIMESTRE 

 Módulo 5 - Equações de 2º grau I     

 Exercícios de revisão 11(a, b), 12 (a, b), 13 (a, b) - páginas 47 a 48. 

 Módulo 6 - Proporcionalidade 

 Exercícios de revisão 1, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16 - páginas 74 a 78. 

 Módulo 7 - Razões trigonométricas no triângulo retângulo. 

 Exercícios de revisão 2, 5 (a, b, c, d), 6 - páginas 113 a 115. 

 Módulo 8 - Probabilidade de eventos e análise gráfica 

 Exercícios de revisão 2, 3, 4 (a, b, c, d, e, f) página 138 a 139. 

 

Arte: 

Acessar o link  https://youtu.be/NZtNMEEk89o com as orientações e explicação da professora Adri-
ana Fambrini. 

 

 Atenção: Embora os vídeos estejam com o numeral 8ano ao lado, os mesmos são respectivos 
às aulas do 9º ano. 

 Deixei um vídeo no YouTube com orientações sobre a atividade dessa Apostila páginas  35, 
36, 37, 38 e 39. 

 Módulo 6: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dba35cd5-8cfe-479e-8498-
20ac0bbb3853&instituto=objetivo&referencia=190109_EmanueleMaia_III_Arte_8Ano 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0074aa49-d7ba-41cd-9ae0-
7ac478040a03&instituto=objetivo&referencia=190109_EmanueleMaia_IV_Arte_8Ano 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=810274e7-c223-430f-afd8-
921d9c23dd42&instituto=objetivo&referencia=190109_EmanueleMaia_V_Arte_8Ano 

 

Ciências: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=983eOfZWsrc com orientações e explicações do 
professor Gabriel. 

 

 (Terra e Universo) Módulo 9 – Astronomia, cultura e vida humana fora da Terra (Parte 3) 

 Leitura: Página: 48 (Quais os tipos de satélites artificiais que existem?). 

 Páginas: 49, 50 e 51 (Como os satélites são enviados ao espaço?). 
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 Vídeo (Professora: Maria Lúcia Catalani): (O homem no espaço e a vida fora do nosso plane-
ta). Link: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63721bc0-159b-456b-b5f3-
626dd5e2da64&instituto=objetivo&referencia=200406_MariaCatalani_Ciencias_II_9Ano_AD 

 Provão – 2º Bimestre (24/07/2020): 

 Revisão: Caderno 2 (Módulo 8) – Origem e evolução dos seres vivos 

 Biogênese, abiogênese e experimentos – páginas 34 e 35. 

 Fixismo e evolucionismo – página 36. 

 Revisar os exercícios da página 37. 

 Revisão: Caderno 2 (Módulo 9) – Astronomia, cultura e vida humana fora da Terra 

 Observação do céu como elemento cultural – páginas 38 e 39.                                   

 As constelações – páginas 40 e 41. 
 

Inglês: 
Acessar o link https://youtu.be/xOR0YD1mHNg com as orientações e explicação do professor Mau-
ro. 
 

 Na apostila 2, Extra Exercises, páginas 36 e 37.  

 Verbs: Past and Past Participle 

 Regular and Irregular verbs 

 Present Perfect 

 Simple Past   
 
No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, agora Conteúdo On-line, dis-
ciplina Inglês, acesse Módulo 7 – Quality is the best business plan! (Objetivo Talks), faça os exercí-
cios de todos os quadros. Depois acesse Módulo 8 – Don’t stop until you’re proud! (Objetivo Talks), 
faça os exercícios de todos os quadros. E no final de cada módulo assista as vídeo aulas com a prof. 
Elaine. 
 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/S86XESZDd1o com as orientações e explicação do professor Giova-
ne. 
 
 
 

Atenciosamente. 
 

A Coordenação. 
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