
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 23 de abril de 2021. 

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

  Planejamento Semanal de 26/04 a 30/04 
 

#fiqueemcasa 

 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e promovendo 

a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso de 

todos. 

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. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 
 

Português: 
 
Frente 3: Revisão para o Testão – Profa. Luciana Rocha. 
 
Redação – Profª. Mariana Perigrino 
 
Nesta semana, iniciaremos nossos estudos na frente de Redação do Caderno 02. Para isso, vocês deverão: 
1. Ler a Prática de Redação 05 (páginas 355); 
2. Escolher UMA das peças publicitárias presentes; 
3. Digitar o seu texto; 
4. Enviar para o e-mail da escola.  
ENVIAR O SEU TEXTO ATÉ 30/04 ÀS 16H NO EMAIL objetivobp1a@gmail.com  
Siga as instruções de envio e formatação postadas no app da escola! 

 

Geografia: 

 
Módulo 15 - Clima: definições e conceitos 
Assistir o a vídeo aula no Conteúdo Online 
Fazer os exercícios do Módulo (Apostila): 1 e 2 
 
Módulo 16 - Clima II 
Assistir a vídeo aula no Conteúdo Online 
Fazer os exercícios do Módulo (Apostila): 1 e 2 
 

Química: 
 
(Apostila 1) Frente 1: Módulo 8 – Leis volumétricas – Gay Lussac 
Link da aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d144d4d8-a4f8-4904-ac82-
c7b743952d03&instituto=objetivo&referencia=210128_NabilSaba_Quimica_III_1Serie_AD 
 

História: 
 
Módulo 17: Introdução da apostila volume 2 – Império Bizantino. 
Link da aula do Professora Artur – objetivo.br 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=151119_arturlucchesi_historia_i_1serie_ad 
 
Módulo 18 - Os reinos bárbaros 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=151119_arturlucchesi_historia_ii_1serie_ad 
 
Frente 2:  Módulo 9 - A arte e a literatura islâmica - (Introdução da apostila volume 2) 
Assista a aula do Professor Ricardo e a correção dos exercícios para facilitar sua compreensão acessando o 
link abaixo: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160510_ricardocarlo_historia_iii_1serie_ad 
Assista também a correção dos exercícios propostos e acompanhe as explicações da Professora Regina. 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c4968bb2-2fb5-4499-b388-
4760fe974e40&instituto=objetivo&referencia=200424_ReginaSantos_Historia_I_1Serie_AD 
Assista as 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 frentes 1 e 2 para serem entregues no 
colégio. 
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Matemática: 
 
Frente 1: Ana Paula 
Revisão para o Testão 
 
Frente 1: Amanda 
Revisão para o Testão 
 
Frente 2: Amanda 
Módulo 17 - Equações do 1º grau 
Links para as aulas EAD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160620_marcelomelo_matematica_i_1serie_
ad  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=91777173-eeac-4256-b8a4-
9fb8a659641c&instituto=objetivo&referencia=200416_BrunoPereira_Matematica_VII_1Serie_AD  

 

Filosofia e Sociologia: 

 
FILOSOFIA 
Sócrates, sofistas e Platão 
Assista os vídeos: 
Grandes Pensadores: Sócrates 
https://www.youtube.com/watch?v=809bdDKp1BA 
Sofistas 
https://www.youtube.com/watch?v=WBDTTH99UOU&t=179s 
Grandes Pensadores: Platão 
https://www.youtube.com/watch?v=tL36cKPQzsw&t=404s 

 

Biologia: 
 
Frente 1: Módulo 17 - A gametogênese animal e humana (I) - Profº Cris 
Esse conteúdo se encontra da página 125 até a página 131 que você deverá ler na sua apostila e no final do 
módulo assistir à vídeo aula do professor Guilherme, no portal do objetivo br pelo Link: 
Vídeo - A gametogênese animal e humana (I) 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=deb71fa6-0ce3-406a-a646-
ede03461cf35&instituto=objetivo&referencia=200409_GuilhermeFrancisco_Biologia_I_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 - A gametogênese animal e humana (I) 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bceaa5cd-c53a-42ea-9599-
b9409106c537&instituto=objetivo&referencia=200403_FernandoSantos_Biologia_I_1Serie_AD 
 
Frente 1: Módulo 18 - A gametogênese animal e humana (2) - Profº Cris 
Esse conteúdo se encontra da página 132 até a página 136, que você deverá ler na sua apostila e no final do 
módulo assistir à vídeo aula do Professor Guilherme, no portal do objetivo br pelo Link: 
Vídeo - A gametogênese animal e humana (2) 
 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eb3902d1-7806-4f48-808c-
7a25378bebc5&instituto=objetivo&referencia=200409_GuilhermeFrancisco_Biologia_II_1Serie_AD 
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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 - A gametogênese animal e humana (2) 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b96a932d-d11c-4da6-ba0a-
40189cfac7b0&instituto=objetivo&referencia=200403_FernandoSantos_Biologia_II_1Serie_AD 
 
Frente 2: Módulo 9 - Embriologia EAD Espongiários ou poríferos (portal do Objetivo.br) 
Esse conteúdo se encontra da página 215 até a página 220 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 - Professor Paiva 
Espongiários ou poríferos 
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: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=35d534e6-4e18-4e5c-9230-
507cf91b50c3&instituto=objetivo&referencia=200409_FernandoSantos_Biologia_I_1Serie_AD 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5d011c3f-9279-4708-8f36-
ed6b41b2ac32&instituto=objetivo&referencia=200406_FernandoSantos_Biologia_I_1Serie_AD 
 

Inglês: 
 
Apostila 1 - Módulo 8  
Leitura e interpretação de texto 
Apresentação de novos vocabulários  
Verbs / Substantives 
Review Exercises 
Resolver os exercícios propostos 
 
No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, no Conteúdo Online, selecione 
disciplina Inglês e acesse o Módulo 8, faça os exercícios e a tarefa do módulo (ícone “tarefa” no canto superior 
esquerdo). Ao final do Módulo, assista a vídeo aula com o Prof. Sidney. Portal Tv Web (unip.br) 
 

Física: 
 
Caderno 2: Módulo 27  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150625_reinaldosouza_fisica_iii_1serie_ad 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1017ff7e-4b5a-4017-a74f-
20c0de3d5fe1&instituto=objetivo&referencia=200409_JoseFuscella_Biologia_III_1Serie_AD# 
 
Caderno 2: Módulo 28  
https://conteudoonline.objetivo.br/aula/index/2159?token=657aa1336d15458581f40eb1ebb7df31 
 
Caderno 2: Módulo 25 - Movimento uniformemente variado Rodrigo 
Assistir ao vídeo. 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=150625_reinaldosouza_fisica_ii_1serie_ad  
 

Espanhol: 
 
Apostila 2 - Módulo 9 
Página 2 e 3 - Leitura do Texto; Vocabulário: la familia y adjetivos; Adjetivos Posesivos/ Pronombres Posesivos 
Vídeos: 
Professor: Carmen Rosa Canisia Watson Barrera 
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Aula: Una Familia Muy Rara (I) 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=007c9767-ecd2-405a-b9a1-
db6a7f1ad488&instituto=objetivo&referencia=Una%20Familia%20Muy%20Rara%20(I)  
Professor: Carmen Rosa Canisia Watson Barrera 
Aula: Una Familia Muy Rara (II) 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2ed938f7-5e42-421a-847f-
e487dd63b7c9&instituto=objetivo&referencia=Una%20Familia%20Muy%20Rara%20(II) 
 

Matemática Financeira - Itinerário Formativo: 
 
Módulo 9 - Aumento e valor final 
 

Física do Cosmos - Itinerário Formativo: 
 
O equilíbrio delicado que torna a Terra o berço da Humanidade. 
Caderno 2: Módulos 1 - A Física da Terra: Nosso planeta como suporte da vida 
Para esta aula esperamos uma participação mais ativa dos alunos, sendo assim uma leitura prévia dos módulos 
1 e 2 é essencial para as discussões em sala de aula. 
 

Bacteriologia - Itinerário Formativo: 
 
Caderno 2: Biologia: Saúde Humana - Virologia e Bacteriologia 
Sintomas e problemas causados por infecções virais 
Da página 99 até a 102. 
 

Projeto de Vida - Itinerário Formativo: 
 
Módulo 6 - Forças de Caráter - Introdução. 
Reflexão sobre Virtudes e as Forças de Caráter relacionadas a elas. 
TC - Assistir ao filme “A Teoria de Tudo”, história da vida do físico Stephen Hawking e fazer a atividade 2, pág. 
LXVI. 
 

Mídias Digitais - Itinerário Formativo: 

 
Módulo 2: Caderno 1 - Tecnologias e mídias digitais. 
Preenchimento e mídia artística. 
• Ler a página 75 -  ferramenta de preenchimento. 
• Criar sua marca. (Como foi explicado: criar sua marca em tons de cinza e o nome da marca - definir o fonte) 
• Enviar sua criação para o novo e-mail: objetivoinfo.1em@gmail.com  
• Acesso a plataforma: www.objetivo.br  
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