
 
 

SEMANA 33 

 

25/10/21 a 29/10/21 

REDAÇÃO 

Aula 60: Redação Nota 1000 (Parte II)  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira desenvolverá as seguintes etapas da produção textual: a) 

Microestrutura da Introdução; b) Microestrutura do Desenvolvimento; c) Microestrutura da 

Conclusão; d) A importância do Rascunho; e) Aplicando as competências no próprio texto - 

Autocorreção.  

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=lKsgJu8sdR0&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTW

hvm29&index=276 

 

MATEMÁTICA 

Aula 59: Proporcionalidade, funções, gráficos, tabelas, estatística e probabilidade 

Nesta videoaula, o professor Hélio Marchioni explicará sobre regra de três, igualdade de funções, 

transformação de unidades de medida e média aritmética simples.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=9Uw2NSlKnD0 

 

Aula 60: Cálculo com frações e geometria espacial.   

Nesta videoaula, o professor Hélio Marchioni explicará sobre cálculos com frações, classificação 

de sólidos geométricos, volume e capacidade.   

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=-9qVl0DH3t4 

 

HISTÓRIA 

Aula 30: Dos Governos Fernando Henrique Cardoso A Dilma Rousseff.  

Nesta aula, o professor José Quirino irá explicar os principais aspectos políticos, sociais e 

econômicos dos Governos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 

Rousseff.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ZC7LEdWERmc 

 

GEOGRAFIA 
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Aula 29: Migração: a situação dos refugiados no mundo contemporâneo.  

Nesta aula, o professor Leonardo Fialho explicará sobre o tema "refugiados" no mundo 

contemporâneo.   

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=A5KouNdMB6E 

 

Aula 30: Instabilidades geopolíticas no século XXI.  

Nesta aula, o professor Leonardo Fialho explicará sobre o contexto da Primavera Árabe (causas 

e desdobramentos), analisará o conflito separatista catalão, reconhecerá a situação atual da 

Criméia, avaliará a situação atual geopolítica entre EUA e Rússia. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=6BRbKZJFAQE 

 

FILOSOFIA 

Aula 20: A Filosofia de Nietzsche  

Nesta aula, o professor Alexandre Chagas apresenta as bases do pensamento nietzschiano a partir 

da compreensão dos seguintes conceitos de niilismo, super-homem e eterno retorno, assim como 

sua noção de moralidade.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=LZh7Ey4-nEQ 

 

LITERATURA 

Aula 20: Estudo das características da Poesia Marginal ou Geração Mimeógrafo 

Nesta aula, a professora Gina Maciel abordará Estudo das características da Poesia Marginal -  ou 

Geração Mimeógrafo – a fim de compreender o valor desse movimento sociocultural, bem como 

identificar suas características em textos diversos. 

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

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

Aula 14: Verbos no Futuro   

Nesta videoaula, a professora Míriam Henrique Silva irá abordar sobre os verbos no futuro 

simples do indicativo e futuro condicional do indicativo. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=7iJKhC3KqJA&t=17s 
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