
 
 

SEMANA 28 

 

20/09/2021 a 24/09/2021 

 

REDAÇÃO 

Aula 55: A relação do homem com a tecnologia em discussão no século XXI  

Nesta videoaula, o professor Werllen Vieira Ferreira abre o eixo temático Tecnologia, a partir do 

tema de redação “A relação do homem com a tecnologia em discussão no século XXI”. Assim 

discutirá sobre homem e a tecnologia: Uma paradoxal relação de poder; o desenvolvimento 

tecnológico; o homem e a tecnologia; a ilusão de poder: relacionamento entre homem e tecnologia 

e as tecnologias de informação e comunicação (TICs). 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Jrv8w6sSBrI 

 

MATEMÁTICA 

Aula 49: Operações, Escalas e Áreas  

Nesta videoaula, o professor objetiva dar continuidade à resolução de problemas envolvendo as 

4 operações, conversão em escala de km para cm, áreas de triângulos e retângulos com equação 

do 2º grau. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYR7Ynjl0aY&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=287 

 

FÍSICA 

Aula 12:  Cinemática – Lançamento oblíquo  

Nesta aula, a professora Juliana Pinto dará continuidade lançamento de projéteis: um movimento 

bidimensional, lançamento horizontal e oblíquo. 

LINK:  https://www.youtube.com/watch?v=2ewP5NAqRJM 

 

QUÍMICA 

Aula 28: Resolução de exercícios do ENEM envolvendo química geral e ambiental  

Nesta videoaula, o professor Romário Júnior Ferreira resolverá questões, a fim de esclarecer o 

conteúdo de química geral e ambiental e como pode ser aplicado na prova do Enem.  

https://www.youtube.com/watch?v=Jrv8w6sSBrI
https://www.youtube.com/watch?v=ZYR7Ynjl0aY&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=287
https://www.youtube.com/watch?v=ZYR7Ynjl0aY&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=287
https://www.youtube.com/watch?v=2ewP5NAqRJM


LINK: https://www.youtube.com/watch?v=4hXpHbSCjsg 

 

HISTÓRIA 

Aula 25: Era Vargas I  

Nesta videoaula, o professor José Quirino tratará acerca da Revolução de 1930, bem como do 

Governo Provisório e Governo Constitucionalista, buscando apresentar os principais aspectos 

políticos, sociais e econômico da Era Vargas. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=iLiJVQesGZo 

 

GEOGRAFIA 

Aula 24: Sistemas e modelos agrícolas  

Nesta videoaula, o professor Leonardo Fialho explicará sobre a classificação das práticas 

agrícolas de acordo com o rendimento: intensiva e extensiva, reconhecerá as diversas técnicas 

utilizadas na agricultura, analisará as diferentes finalidades agrícolas, discutirá sobre os impactos 

socioambientais de sistemas e técnicas agrícolas. 

LINK:  https://www.youtube.com/watch?v=z1Jh3ez64_k 

 

FILOSOFIA 

Aula 15: Introdução à Filosofia Política  

Nesta videoaula sobre Filosofia política o professor Alexandre Chagas desenvolverá as bases do 

pensamento desde a Grécia Antiga, passando pela Idade Média, o pensamento de Maquiavel até 

Montesquieu.   

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=hlwPirVWvhM 

 

LITERATURA 

Aula 15: Tendências contemporâneas  

Nesta videoaula, a professora Gina Maciel apontará as características do período literário que 

compreende as tendências contemporâneas. Desta forma busca-se compreender o período atual 

que apresenta uma mistura de tendências estéticas (ecletismo), fazendo a união da arte erudita e 

da arte popular; identificar essas características em textos diversos. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=t0sA7RDNcJ0 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Aula 8: Intertextualidade  

Nesta videoaula, a professora Daillane Avelar irá explicar sobre a intertextualidade, as relações 

entre os textos e os tipos de intertextualidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=4hXpHbSCjsg
https://www.youtube.com/watch?v=iLiJVQesGZo
https://www.youtube.com/watch?v=z1Jh3ez64_k
https://www.youtube.com/watch?v=hlwPirVWvhM
https://www.youtube.com/watch?v=t0sA7RDNcJ0


LINK: https://www.youtube.com/watch?v=2q-ZFxI-vW8 

 

LÍNGUA INGLESA  

Aula 18: Final Review II   

Nesta videoaula, o professor João Henrique Valderato Silva explicará sobre alguns aspectos 

gramaticais básicos, o uso das frases com ênfase em artigos, pronomes, Wh-words, Imperative, o 

uso de frasal verbs, e o estudo de tópicos gramaticais para uma boa compreensão do texto. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=k3Ik0iT1gII 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

Aula 9: Conectores do discurso.  

Nesta videoaula, a professora Míriam Henrique Silva irá abordar sobre as conjunções 

coordenadas.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=k-s8xyulSfs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2q-ZFxI-vW8
https://www.youtube.com/watch?v=k3Ik0iT1gII
https://www.youtube.com/watch?v=k-s8xyulSfs

