
 

 

Inf.: 069/20              
 

 Bragança Paulista, 06 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

Planejamento Semanal de 06/05 a 13/05 

 

Como já é do conhecimento de todos, hoje, dia 06/05, reiniciaremos nossas aulas de forma virtual. 

Claro que gostaríamos de estar bem pertinho de cada um de vocês, mas somos impedidos e temos 

que fazer a nossa parte! Todos aprendendo e juntos seremos vitoriosos! 

Os professores darão as orientações de estudo para esta semana em vídeos, e segue também por 

aqui os conteúdos que serão desenvolvidos nesta semana, salientando ainda, que as aulas on-line 

da nossa plataforma, encontrada em www.objetivo.br são de extrema importância para o desenvol-

vimento da programação.  

Ainda lembramos, que se porventura aparecerem dúvidas que vocês não conseguiram sanar através 

do canal on-line nossa orientadora educacional Gislene e eu, Tânia, estaremos a disposição para 

ajudá-los. 

Bom reinício a todos, e vamos para a programação da semana: 

 

Programação: 

Português 

 Módulo 01: A inferência. 

Páginas 41 e 42 – Estudo de casos - exercícios. 

Vídeo Aula: A subversão da lógica (IV). 

 Módulo 2: A Argumentação. 

Páginas 44 a 48 – Exercícios sobre argumentação. 

Vídeo Aula: A Argumentação. 

Página 49 a 52 – Leitura e exercícios de interpretação. 

Página 52 e 53 – Explicação e exercícios – Regência Verbal (atender, obedecer, desobedecer) 

Vídeo Aula: Tese e Argumentos (I). 

Páginas 53 a 61 - Leitura e exercícios. 

- Ponto e vírgula. 

- Regência Verbal (responder). 

Vídeos: Tese e Argumentos (II), Tese e Argumentos (III) 

Tarefas: 12, 13, 14 e 15. 

 

Acessar o link https://youtu.be/ARgdKkP8s7E com as orientações da professora Mariana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
https://youtu.be/ARgdKkP8s7E


 

 

 
Matemática: 

 Módulo 2 
2.8- Relação entre potência e raiz - páginas 64 a 66. 
Exercícios: páginas 66 e 67 e TC 9. 
Vídeo Aula: relação entre potência e raiz (professora Luciana Baia) 

 

 Módulo 3 
3.1- Teorema de Pitágoras - páginas 77 a 85. 
Exercícios: páginas 85 a 88 e TC 10. 
Vídeo aula: teorema de Pitágoras (professora Luciana Baia). 
3.2- Aplicações notáveis do teorema de Pitágoras - páginas 89 a 96. 
Exercícios: páginas 97 e 98 e TC 11 
Vídeo aula: aplicações notáveis do teorema de Pitágoras (professora Luciana Baia). 
3.3- Relações métricas no triângulo retângulo - páginas 99 a 108. 
Exercícios: páginas 108 e 109 e TC 12. 

 Vídeo aula: relações métricas no triângulo retângulo (professora Luciana Baia). 
 
Acessar o link https://youtu.be/rSOvAV4RtVQ com as orientações da professora Roberta. 
 
História 

 Módulo 2 - A formação da República no Brasil (Páginas 33 a 44). 
3 vídeos:  Professor Fernando que estão muito objetivos e de fácil entendimento. 
Exercícios: páginas 39,43 e 44. 
TC 7 e 8. 

 
Acessar o link https://youtu.be/TqVDO1HVUfs com as orientações da professora Patrícia. 

 
Ciências: 
(Matéria e Energia) 
 
Módulo 3 – As Leis de Newton 
Leitura:  

 Página 30 (1ª Lei de Newton – Princípio da Inércia). 

 Página 33 (2ª Lei de Newton – Princípio Fundamental da Dinâmica). 

 Página 34 (3ª Lei de Newton – Princípio da Ação e Reação). 

 Página 37 (Força de Atrito). 

 Página 42 (Velocidade Limite).  
 
Vídeos (Professora: Luana Cristina Silva Barros): 

 Vídeo 1: (1ª Lei de Newton – Princípio da Inércia). 

 Vídeo 2: (2ª Lei de Newton – Princípio Fundamental da Dinâmica). 

 Vídeo 3: (3ª Lei de Newton – Princípio da Ação e Reação). 

 Vídeo 4: (Força de Atrito). 

 Vídeo 5: (Velocidade Limite).  
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/rSOvAV4RtVQ


 

 

Exercícios:  

 Páginas: 32, 35, 36, 38, 39 e 41. 

 Tarefas (7 e 8): 

 Páginas 71, 72, 73 e 74. 

 

Acessar o link https://youtu.be/0dJPIOLxMQQ com orientações do professor Gabriel. 

 

Geografia: 

 Revisão Módulo 2: Europa: População e Geopolítica. 

Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula, no caderno. 

 Páginas 41 a 44: A Europa e sua população. Assistir a vídeo aula: A Europa e sua po-

pulação. Leitura dos textos e imagens; resolução de exercícios. Densidade Demográfica. 

Análise de gráficos. 

Analise a tabela da página 41 e o gráfico e mapa da página 42. Responder os exercícios 

das páginas 43 e 44.  

 Páginas 45 e 46: O crescimento populacional na Europa. Assistir a vídeo aula: O cres-

cimento populacional na Europa. 

Leitura / Gráfico / Tabelas. Página 45. Questionário páginas 46 e 47. 

 2. Páginas 47 e 48: Os grupos étnicos da Europa. Assistir a vídeo aula: Os grupos étni-

cos da Europa. Grupos linguísticos.  

 3. Páginas 48 e 49: Distribuição da PEA (população economicamente ativa) na Europa. 

Assistir a vídeo aula: A distribuição da População Economicamente Ativa (PEA) na 

Europa. Leitura dos textos e imagens; resolução de exercícios. Tarefa 5 “O desemprego na 

Europa". 

 4. Páginas 50 a 57: Movimentos Migratórios. Assistir a vídeo aula: Movimentos migrató-

rios. Leitura dos textos e imagens; resolução de exercícios. Tarefa 6 “A imigração para a 

Europa". 

 

Acessar o link https://youtu.be/EZz0VR7DueU com as orientações do professoro Arthur. 

 

Informática: 

 Ler as páginas 11 e 12 da apostila e criar um PODCAST no seu celular com uma notícia atual 

que mais chame sua atenção. 

 

Acessar o link https://youtu.be/chMOebuLaOY  com orientações da professora Adriana Macedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0dJPIOLxMQQ
https://youtu.be/chMOebuLaOY


 

 

Arte: 

 Módulo 02 - Estética Clássica  

 Ler o texto da página 10,11 e 12 (Clássico grego). 

 Na página13, escolher um objeto da sua casa para representá-lo. 

 Através de um desenho bem rico em detalhes como era o conceito da Arte Grega. 

 Ler a página 14 - Estética clássica no Renascimento e aproveitem para assistirem os vídeos 

com o prof. José M. Neto. 

 Aula: Clássico Grego.  

 Vídeo com o prof. José M. Neto. 

 Aula: Estética clássica no Renascimento   

 

Acessar o link https://youtu.be/6-Q3V9v-rKs com orientações da professora Adriana Fambrini. 

 

Inglês: 

 Módulo 2, páginas 13 a 24.  

     Apresentação de novos vocabulários:  

     Viagens.  

     Introdução de Pontos gramaticais:  

     First Conditional (primeira condicional / grande possibilidade) 

     Second Conditional (segunda condicional / pequena possibilidade) 

    Resolver os exercícios propostos 

 

No site www.objetivo.br, assista o Módulo 2 – Hit the Road! (Objetivo Talks) e faça os exercícios.  

 

Acessar o link https://youtu.be/XRQwhq4KfvQ com orientações do professor Mauro. 

 

Educação Física: 

 

Acessar o link https://youtu.be/GiZdN2WvPuQ com orientações do professor Giovane. 

 
 

Atenciosamente, 
 

      
 
 
 

https://youtu.be/6-Q3V9v-rKs
https://youtu.be/XRQwhq4KfvQ
https://youtu.be/GiZdN2WvPuQ

