
 

 

 
Inf.: 0764/20 

 
 

Bragança Paulista, 18 de novembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos da 1ª série do Ensino Médio 
  Planejamento Semanal de 18/11 a 24/11 

 

#fiqueemcasa 

 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar novos 

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 

12:55h 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-em 

         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). 

 

 

 

 

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


 

 

 

Português: 

 

 Caderno 4  

 Frente 1 - Módulo 84 - Campo semântico 

 Páginas 329 a 331. 

 Frente 2 - Módulo 54 - Castro Alves: poesia lírica – “O Gondoleiro do Amor” 

 Páginas 376 a 379. 

 Esses módulos não têm vídeos disponíveis ainda; estudaremos, portanto, juntos em aula.  

 

Redação – Profª. Mariana Perigrino 

 

 Nesta semana, continuaremos os nossos estudos do Caderno 04. Para isso, vocês deverão: 

1. Abrir o app da escola e pesquisar por “Prática_1ºEM_27-11” 

2. Ler a coletânea de textos da “Prática_1ºEM_27-11”; 

3. Elaborar projeto de texto e digitar o texto; 

4. Enviar o seu texto para o email de sua sala até o dia 27/11 às 16h.  

 

Geografia: 

 

 Ano (Assistir aos vídeos indicados, e realizar os exercícios) 

 Módulo 56 – A Antártida e sua Importância Geopolítica 

 Assistir videoaula na plataforma (Conteúdo Online) 

 Atividade para entrega: 

 Fazer os exercícios propostos do Módulo (Apostila): 5 e 7 

 

Química: 

 

 (Apostila 4) Frente 1: Módulo 28 – Poluição 

 Procedimentos:  

 Assistir ao vídeo do Módulo 27 (plataforma Objetivo). 

 Link da aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45e77846-654d-4498-a9a7-

56cb7d70c76b&instituto=objetivo 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45e77846-654d-4498-a9a7-56cb7d70c76b&instituto=objetivo
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45e77846-654d-4498-a9a7-56cb7d70c76b&instituto=objetivo


 

 

 

 

 Link exercícios: Não tem vídeo na plataforma 

 Realizar os exercícios propostos (Exercícios de sala) 

 Resolver os exercícios de TC  

 (Apostila 4) Frente 2: Módulo 52 – Exercícios cálculo estequiométrico 

 Procedimentos:  

 Assistir ao vídeo do Módulo 52 (plataforma Objetivo). 

 Link aula: Não tem vídeo na plataforma 

 Link exercícios: Não tem vídeo na plataforma 

 Realizar os exercícios propostos (Exercícios de sala) 

 Resolver os exercícios de TC  

 

História: 

 

 (Apostila volume 4) Módulo 56 - História - Política indigenista no Brasil e Revisão do conteúdo. 

 Link do Professor Ricardo: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=141209_ricardocarlo_historia

_ii_1serie_ad 

 Resolva as TCs de cada módulo e entregue seus gabaritos no colégio no final do bimestre. 

 

 

Matemática: 

 

 Frente 1 – Ana Paula 

 Módulo 55 – Tema: Exercícios Propostos PA e PG 

 REALIZAR AS TAREFAS! 

 Links do objetivo.br para as aulas EAD: 

 Não há vídeos. 

 Frente 2 – Amanda 

 Módulo 55 – Tema: Juros 

 REALIZAR AS TAREFAS! 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f140724_brunovalle_quimica_v_1serie_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=141209_ricardocarlo_historia_ii_1serie_ad
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=141209_ricardocarlo_historia_ii_1serie_ad


 

 

 

 

 Links do objetivo.br para as aulas EAD: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150706_antoniogoncalves_m

atematica_iii_1serie_ad 

 

Filosofia e Sociologia:  

 

 Filosofia 

https://youtu.be/WBDTTH99UOU 

https://www.youtube.com/watch?v=F06fK3XUmlE 

 Sociologia 

https://www.youtube.com/watch?v=M7s5ryIwi-M 

https://youtu.be/EsVjnTHq82s 

 

Biologia: 

 

 Instruções das atividades. 

 Frente 1 módulo 56 – Sucessão ecológica 

 Esse conteúdo se encontra da página 218 até a página 223, que você deverá ler na sua apostila 

e no final do módulo assistir à vídeo aula do professor Paiva no portal do objetivo br pelo Link: 

 Vídeo - https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=efb5d588-f3c9-499d-8720-

2004f8870f62&instituto=objetivo&referencia=201023_FernandoSantos_Biologia_IV_1Serie_A

D 

 Faça os exercícios propostos pela apostila ou pelo portal. Você encontrará logo em seguida o 

gabarito e a resolução. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ab6dd439-f32b-4cfb-a00e-

19dfd2a88ce2&instituto=objetivo&referencia=Sucess%C3%A3o%20ecol%C3%B3gica%20-

%20Exerc%C3%ADcios 

 Frente 2 – Módulo 27 - mamíferos 

 Esse conteúdo se encontra da página 241 até a página 244, 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. 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150706_antoniogoncalves_matematica_iii_1serie_ad
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150706_antoniogoncalves_matematica_iii_1serie_ad
https://youtu.be/WBDTTH99UOU
https://www.youtube.com/watch?v=F06fK3XUmlE
https://www.youtube.com/watch?v=M7s5ryIwi-M
https://youtu.be/EsVjnTHq82s
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=efb5d588-f3c9-499d-8720-2004f8870f62&instituto=objetivo&referencia=201023_FernandoSantos_Biologia_IV_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=efb5d588-f3c9-499d-8720-2004f8870f62&instituto=objetivo&referencia=201023_FernandoSantos_Biologia_IV_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=efb5d588-f3c9-499d-8720-2004f8870f62&instituto=objetivo&referencia=201023_FernandoSantos_Biologia_IV_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ab6dd439-f32b-4cfb-a00e-19dfd2a88ce2&instituto=objetivo&referencia=Sucess%C3%A3o%20ecol%C3%B3gica%20-%20Exerc%C3%ADcios
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ab6dd439-f32b-4cfb-a00e-19dfd2a88ce2&instituto=objetivo&referencia=Sucess%C3%A3o%20ecol%C3%B3gica%20-%20Exerc%C3%ADcios
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ab6dd439-f32b-4cfb-a00e-19dfd2a88ce2&instituto=objetivo&referencia=Sucess%C3%A3o%20ecol%C3%B3gica%20-%20Exerc%C3%ADcios


 

 

 

 Vídeo- mamíferos 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cc593ef1-1175-4495-a7c4-

47ccc71c9f14&instituto=objetivo&referencia=201017_FernandoSantos_Biologia_IV_1Serie_A

D 

 

Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 53 págs. 126 a 129 

 Text Comprehension 

 Vocabulary: adjectives 

 Verbs 

 Review: simple past 

 Exercises 

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

Inglês e acesse o Módulo 53, faça os exercícios propostos e a tarefa do módulo (ícone “tarefa” no 

canto superior esquerdo). E ao final do módulo, assista a vídeo aula com o Prof. Sidney. 

 

Física: 

 

 Assistir a vídeo aula e refazer os exercícios dos módulos 8 e 84 (Leis de Kepler e Gravitação) 

na plataforma do Objetivo. 

https://www.curso-
objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http:
//200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_Rein
aldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/XML/TVWEB/O
bjetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.x
ml 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=140722_reinaldosouza_fisica
_vi_1serie_ad 
 

Espanhol: 

 

 Apostila 4 – Clases 27 y 28 

 Páginas 11 e 12 – Salir de compras 

 

 
Atenciosamente. 

 
A Coordenação. 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cc593ef1-1175-4495-a7c4-47ccc71c9f14&instituto=objetivo&referencia=201017_FernandoSantos_Biologia_IV_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cc593ef1-1175-4495-a7c4-47ccc71c9f14&instituto=objetivo&referencia=201017_FernandoSantos_Biologia_IV_1Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cc593ef1-1175-4495-a7c4-47ccc71c9f14&instituto=objetivo&referencia=201017_FernandoSantos_Biologia_IV_1Serie_AD
https://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/XML/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.xml
https://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/XML/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.xml
https://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/XML/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.xml
https://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/XML/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.xml
https://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/XML/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.xml
https://www.curso-objetivo.br/videocurso/colegioconteudoonline.aspx?logo=objetivo&tipoplayer=2&urlvideo=http://200.196.224.211/video/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.ism/manifest&urlxml=http://200.196.224.211/XML/TVWEB/Objetivo/Colegio/EAD/AulaDigital/BandaLarga/140722_ReinaldoSouza_Fisica_V_1Serie_AD.xml
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=140722_reinaldosouza_fisica_vi_1serie_ad
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=140722_reinaldosouza_fisica_vi_1serie_ad

