SEMANA 12 31/05 a 04/06

REDAÇÃO
Aula 23: A questão da automedicação no Brasil
Nesta aula o professor Werllen Vieira Ferreira irá abordar os argumentos e problemas para a
temática; a Constituição Federal (Artigos 196 a 200); as Áreas do conhecimento sobre o tema;
a propostas de intervenção sobre automedicação.
https://www.youtube.com/watch?v=rGS0MuCuNOI
Aula 24: Gravidez precoce no Brasil
Nesta aula o professor Werllen Vieira Ferreira irá abordar os argumentos e problemas para a
temática; a Constituição Federal (Artigos 196 a 200); as áreas do conhecimento sobre o tema;
e as propostas de intervenção sobre gravidez precoce.
https://www.youtube.com/watch?v=jfT8ZZUaM-A
_____________________________________________________________________________
MATEMÁTICA
Aula 17: Aritmética, geometria plana e espacial, escalas e medidas
Nesta videoaula, o professor Hélio Marchioni irá explicar volume e capacidade e
transformação de unidades.
https://www.youtube.com/watch?v=lYmZoRhdnyo
Aula 18: Proporcionalidade, funções, gráficos, tabelas, estatística e probabilidade
Nesta videoaula, o professor Hélio Marchioni irá explicar regra de três, função do 2º grau, a
análise e interpretação gráfica e a média aritmética simples.
https://www.youtube.com/watch?v=AdVCZUtgr-o
_____________________________________________________________________________

FÍSICA
Aula 09: Princípio da Conservação da Energia (parte 2)
Nesta aula o professor Edson Elias explicará acerca dos fenômenos físicos definindo o conceito
de energia (energia potencial gravitacional e Elástica) e a conservação da energia mecânica.
https://www.youtube.com/watch?v=I3Eqto4za5o
_____________________________________________________________________________
QUÍMICA
Aula 12: Cálculo de concentração de soluções
Nesta aula, o professor Romário Júnior Ferreira explicará os tipos de concentração de
soluções; apresentando as diferentes formas de cálculo da concentração de soluções (Partes
por milhão e bilhão; Molaridade).
https://www.youtube.com/watch?v=fnog7MLb0YY
_____________________________________________________________________________
HISTÓRIA
Aula 9: Renascimento e a Idade Moderna
Nesta aula o professor José Quirino irá explicar sobre o Renascimento e as mudanças no
cotidiano europeu.
https://www.youtube.com/watch?v=bvVnQK_SRQU
_____________________________________________________________________________
GEOGRAFIA
Aula 12: Conflitos no Oriente Médio
Nesta aula o Professor Paulo Zucolotto irá explicar sobre os Conflitos no Oriente Médio
compreendendo: A religião Islâmica, Sunitas e Xiitas, a criação de Israel, o conflito de Suez, a
guerra dos 6 dias, a guerra de Yom Kippur, o Acordo de Camp David, a guerra Irã e Iraque, a
Guerra do Golfo.
https://www.youtube.com/watch?v=PXLQ-bO-FUk
_____________________________________________________________________________
SOCIOLOGIA
Aula 12: Indústria Cultural e Sociedade

Nesta aula o professor Luiz Antônio abordará a definição de Indústria Cultural e a massificação
da cultura proposta pelos teóricos da Escola de Frankfurt, estabelecendo sua relação com as
propagandas.
https://www.youtube.com/watch?v=mOWrDC3rM30
_____________________________________________________________________________
LÍNGUA PORTUGUESA
Aula 9: Variação Linguística (Parte 1)
Nesta videoaula a professora Amanda Souza irá explicar sobre a variação Linguística; fatores
que influenciam a variação Linguística e seus tipos.
https://www.youtube.com/watch?v=MRO4Hq53bvM
_____________________________________________________________________________

