
 
 

SEMANA 32 

 

18/10/2021 a 22/10/2021 

REDAÇÃO 

Aula 59: Redação Nota 1000 (Parte I)  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira objetiva apresentar as estratégias de planejamento do texto; 

interpretação do texto de apoio; identificação das competências que a redação do Enem pretende 

avaliar; compreensão acerca das partes que compõem a proposta de redação do Enem e a produção 

do texto dissertativo-argumentativo. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=MfA5HDNbUzc&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOju

TWhvm29&index=275 

 

MATEMÁTICA 

Aula 57: Razões, função do 1° grau, média simples e média ponderada.    

Nesta videoaula, o professor Hélio Marchioni explicará sobre as razões, função do 1º grau, média 

simples e medidas de tendências central - Média ponderada.   

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=guDuKC5_OoI 

 

Aula 58: Cálculos com números decimais, frações, geometria e unidade de medidas.  

Nesta videoaula, o professor Hélio Marchioni explicará sobre cálculos com números decimais e 

frações, visualização geométrica e transformação de unidades de medidas.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Wii4Z3y0gj0 

 

HISTÓRIA 

Aula 29: Redemocratização no Brasil: Governos Sarney a Collor de Mello  

Nesta aula, o professor José Quirino trará como tema o contexto da redemocratização no Brasil, 

compreendendo os períodos de governo de José Sarney a Fernando Collor de Mello. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=A3aYs3qbo38 

 

GEOGRAFIA 
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Aula 28: Atualidades: China x Estados Unidos  

Nesta aula, o professor Leonardo Fialho destacará os aspectos gerais econômicos norte-

americanos e chineses, retomará o contexto de globalização do capital, analisará a expansão 

comercial chinesa (causas e consequências), explicará o realinhamento econômico global a partir 

do crescimento chinês, compreenderá a situação do Brasil nesse enfrentamento político-

econômico. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=gSboXH6uHkg 

 

FILOSOFIA 

Aula 19: O pensamento do Schopenhauer  

Nesta aula, o professor Alexandre Chagas aborda a biografia do filósofo Schopenhauer e sua 

compreensão da realidade, partindo do conceito de “vontade” dentro da construção elaborada pelo 

autor.   

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=hJbaELqos9M 

 

LITERATURA 

Aula 19: Tropicalismo  

Nesta aula, a professora Gina Maciel fará a introdução às características do Tropicalismo e o seu 

crescente espírito de contestação que buscava se afastar do intelectualismo da Bossa Nova, a fim 

de aproximar a música brasileira dos aspectos da cultura popular. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=-HR9wpm7YHY 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

Aula 13: Verbos pronominais e gostar  

Nesta videoaula, a professora Míriam Henrique Silva irá abordar sobre os verbos pronominais e 

gostar. 

LINK:  https://www.youtube.com/watch?v=8-FBFi53EnQ&t=16s 
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