
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 14 de maio de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 17/05 a 21/05 

 

 #fiqueemcasa 

Estamos felizes por iniciar este ano de 2021, com estudos, dedicação, empenho e a certeza 
de que todos serão vitoriosos! 

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

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

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-
dida 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 ne-
cessidades! 
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Para planejar: Esta semana, teremos AV1 de Português e História! Preparem-se! 

 

Português: 

 Apostila 2 - Módulo 3: Informação 

 Página 34 até a 39 – Exposição Oral; Produção Textual 

 Vídeo: Exposição Oral (I) - Professora Andréa Castelaci Martins 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=420707a6-fc6b-4d39-937a-

9abb4d85126a&instituto=objetivo  

 Tarefas: 28 e 29.  

 Trabalho de AV1 disponível no APP. 

 
 

Geografia: 

 Caderno#2: 2 bimestre! 

 Módulo#3: África 

 Assistir a vídeo aula do Módulo#3, com a professora Alexandra: 

 3. África: divisão regional. https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ca48e9e1-49d1-4ce6-b652-

c2d771228707&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_9Ano_AD 

 4. África: Economia. https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3fb8b2cc-03d3-422b-b760-

ae0fcd567d0f&instituto=objetivo&referencia=200401_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_9Ano_AD 

 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. 

Lembre-se: Maio é o mês das Lendas! 

Boa semana, ser humano! 

 
 

Informática: 

 Módulo 4: Condicionais. 

 Ler as páginas 16 e 17. 

 Atividades das páginas 17 e 18.  

 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 

04 

Segunda Guerra Mundial  
Páginas 24, 25, 26, 27 e 28. 
Vamos analisar as movimentações do conflito, a entrada dos EUA e como a guerra 
tomou outro rumo a partir de 1942.  

 

→ Link para acessar a vídeo aula:  https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4f6545f9-b469-4a2b-8fa9-
1595523e4a0b&instituto=objetivo&referencia=210506_FernandoEvangelista_Historia_II_9Ano_AD_ZOOM 

 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

04 

Holocausto.  
Páginas 28, 29 e 30. 
Vamos compreender o que foi o holocausto e analisar os campos de concentra-
ções.   

 

→ Link para acessar a vídeo aula:   https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4f6545f9-b469-4a2b-8fa9-
1595523e4a0b&instituto=objetivo&referencia=210506_FernandoEvangelista_Historia_II_9Ano_AD_ZOOM   

Queridos alunos e alunas, realizem a TC16 (páginas 71 e 72) 

 

Matemática: 

 Apostila 2 - Módulo 5 - Triângulo retângulo. 

 5.1. Teorema de Pitágoras página 24 a 32. 

 Exercícios: página 33 a 35 e TC 23. 

 Vídeo: teorema de Pitágoras I e II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b9d759af-50af-4a07-911f-

b27954b142f5&instituto=objetivo&referencia=210423_RosanaSantos_Matematica_III_9Ano_AD_ZOOM 

Parte II 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=222f7990-80ee-403c-804a-

9c2ac57861f2&instituto=objetivo&referencia=210423_RosanaSantos_Matematica_IV_9Ano_AD_ZOOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4f6545f9-b469-4a2b-8fa9-1595523e4a0b&instituto=objetivo&referencia=210506_FernandoEvangelista_Historia_II_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4f6545f9-b469-4a2b-8fa9-1595523e4a0b&instituto=objetivo&referencia=210506_FernandoEvangelista_Historia_II_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4f6545f9-b469-4a2b-8fa9-1595523e4a0b&instituto=objetivo&referencia=210506_FernandoEvangelista_Historia_II_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4f6545f9-b469-4a2b-8fa9-1595523e4a0b&instituto=objetivo&referencia=210506_FernandoEvangelista_Historia_II_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b9d759af-50af-4a07-911f-b27954b142f5&instituto=objetivo&referencia=210423_RosanaSantos_Matematica_III_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b9d759af-50af-4a07-911f-b27954b142f5&instituto=objetivo&referencia=210423_RosanaSantos_Matematica_III_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=222f7990-80ee-403c-804a-9c2ac57861f2&instituto=objetivo&referencia=210423_RosanaSantos_Matematica_IV_9Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=222f7990-80ee-403c-804a-9c2ac57861f2&instituto=objetivo&referencia=210423_RosanaSantos_Matematica_IV_9Ano_AD_ZOOM


 

 

 
 
 
 
 

Arte: 

 Continuação do estudo do Picasso. 

 Assistir vídeos com obras  importantes do artista.  

 "Quem era Pablo Picasso?" 

https://youtu.be/k9o3Cg_4SR8 

https://youtu.be/-v7dLtQeQt0 

 Fazer um desenho de rosto e recortar com formas pontiagudas, depois montar a colagem usando or-

dem misturada das partes.  

 

Ciências: 

 (Matéria e Energia) - Módulo 07 – Óptica – Luzes e Cores. 

 Leitura: Página: 16 (Introdução à óptica). Páginas: 17, 18, 19 e 20 (Conceitos, fontes de luz e meios de 

propagação). 

 Vídeo (Professora: Maria Lúcia Catalani): (Óptica: Introdução, conceitos básicos, fontes de luz e meios 

de propagação).   

 Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9a4236b6-f3c0-4730-8ee0-

c563671c37f6&instituto=objetivo&referencia=200331_MariaCatalani_Ciencias_III_9Ano_AD 

 Exercícios: Páginas: 20 e 21. 

 Tarefa 13: Páginas: 55 e 56. 

 

Inglês: 

 Na apostila 2, Módulo 5, páginas 12 a 17. 

 Texto: Leitura e Interpretação. 

 Grammar: Present Perfect + already, just, never, yet, ever. 

 Verbs: Past / Past Participle. 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Fazer Homework 17 e 18. 

 

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

glês, acesse Módulo 6 – To a great mind, nothing is little! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primeiros 

quadros. Depois acesse Módulo 6 – To a great mind, nothing is little! E ao final do módulo assista a vídeo aula 

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

 
 

Educação Física: 

 Tema: Projeto Olimpíadas. 

 Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
 

Atenciosamente, 
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