
 

 

 
 
 

Bragança Paulista, 12 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 9º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 18/02 a 19/02 

 
 

 #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, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

                 Senha: 40346666 para todas as aulas 

E em caso de impossibilidade da participação deverão ser acompanhadas pelo site 

http://www.objetivo.com.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 no Colégio. 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
http://www.objetivo.com.br/


 

 

 

 

Português: 

 Módulo 01: A inferência. 

 Páginas 10 a 14 – Inferência; Conto de Raciocínio Mistério. 

 Vídeo do Portal: 

 Professora: Andréa Castelaci Martins. 

 Aula: A lógica (II) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b9f9f722-d11c-4164-b21b-
f8698c561116&instituto=objetivo&referencia=191210_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_III_9Ano_A
D  

 

Geografia: 

 Caderno#1: 

 Módulo#1: Europa: Aspectos Físicos e Econômicos. 

 Assistir as vídeoaulas: 

 2.1. O relevo do Continente Europeu. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6c71e207-a3d3-4043-addd-
099e28367e6c&instituto=objetivo&referencia=200210_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_9Ano_AD 

 2.2. A hidrografia do Continente Europeu. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=657a919d-3063-4a34-aa82-
2eaf9447125c&instituto=objetivo&referencia=200210_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_9Ano_AD 

 2.3. Clima e vegetação do continente europeu. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ce6ab487-15c5-46ed-a411-
c95cc13cdafb&instituto=objetivo&referencia=200210_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_9Ano_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 09 a 19. 
Concluindo a Tarefa#1 (página 13) e Tarefa#2 (página 18). 
 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas! 
Vamos com tudo, pois este ano de 2021 promete muitas coisas boas!!! 

Boa semana, ser humano! 
 

 

Informática: 

 Módulo 2: Introdução à linguagem de programação Python. 

 Ler as páginas 6 e 7. 

 Atividade da página 6. (Programa exemplo 1.py). 

 Atualidades da semana. (No caderno de redação). 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 Acessar o link: https://www.onlinegdb.com/ 
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História: 

 
AULA  

MÓDULO TEMA 

01 

Fases da Primeira Guerra Mundial – 1914-1918. 
→ Páginas 12 a 19. 
 → nesta aula vamos analisar as fases da Grande Guerra, assim como as 
novas tecnologias e a formação das trincheiras. Ao final iremos compreender 
a importância dos cartazes de guerra e seu simbolismo naquele contexto. 

 

Link para acessar a vídeo aula -  Primeira Guerra Mundial – 1914-1918: a “Grande Guerra":  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8a7839cd-a086-4892-9201-
9484c98abf3f&instituto=objetivo&referencia=200304_FernandoEvangelista_Historia_II_9Ano_AD  
 

Queridos alunos e alunas, realizem a tarefa 3 (páginas 66 e 67) 
 
 

Matemática: 

 Módulo 1: Conjunto dos números reais. 

 1.2. Os números irracionais - páginas 12 a 18. 

 Exercícios: página 19 a 20 e TC 2. 

 Vídeo: os números irracionais I e II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fce348b8-6213-4672-b3a2-
463c4a33d5b2&instituto=objetivo&referencia=210111_RosanaSantos_Matematica_III_9Ano_AD 

 Parte II 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e1fa9b1f-4bd0-4a33-ad8f-
359b134811d4&instituto=objetivo&referencia=210111_RosanaSantos_Matematica_V_9Ano_AD  

 

Arte: 

 Apostila página 5 módulo 1. 

 Matrizes indígenas.  

 Ler texto da página 5.  

 Assistam aos vídeos para enriquecer no nosso conteúdo  

https://youtu.be/ckI9iClVutY 

https://youtu.be/xDocQKVV5Hs 

https://youtu.be/9kz2EMhqosw 

 Em seguida vamos fazer desenhos como na época dos paleoíndios.  

 Usem uma sulfite para essa atividade ou papel kraft. 
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Ciências: 

 (Matéria e Energia) 

 Módulo 02 – Introdução à cinemática 

 Leitura: Página 8 (Introdução à cinemática). 

 Páginas: 9 e 10 (Ponto material, corpo extenso, referencial e trajetória). 

 Vídeo (Professora: Maria Lúcia Catalani): 

 (Introdução à cinemática).Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=140dc669-4715-41cb-
8bb8-ad7a7388883d&instituto=objetivo&referencia=201210_MariaCatalani_Ciencias_I_9Ano_AD 

 Exercícios: Páginas: 10 e 11. 

 Tarefa 02: Páginas: 63 e 64 

 

Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 1, páginas 6 a 10.  

 Novos vocabulários: places 

 Gramática: Future (will) 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 2 e 3  

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-
plina Inglês, acesse Módulo 1 – Italy is always a good idea! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos 
primeiros quadros. Depois acesse Módulo 1 – Italy is always a good idea! E ao final do módulo assis-
ta a vídeo aula com a Prof. Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 

Educação Física: 

 Nos dias 18 e 19/02 não haverá aula de Educação Física na grade horária. 

 
 

                                                                                                             A Coordenação 
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