
 

 

SEMANA 14  

14/06/2021 a 18/06/2021 

 

REDAÇÃO 

Aula 27: Os desafios da Mobilidade Urbana 

Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira abordará os argumentos e problemas 

para a temática; áreas do conhecimento sobre o tema; a Legislação de incentivo ao 

transporte saudável; a história da mobilidade urbana no Brasil; quais são os problemas 

que contribuem para a crise da mobilidade urbana brasileira; e as propostas de 

intervenção temática 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=pwWupBORjhQ&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvl

OjuTWhvm29&index=115 

 

Aula 28: “Pessoas em situação de rua – Como reverter essa problemática? ” 

Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira abordará os argumentos e problemas 

para a temática; áreas do conhecimento sobre o tema; o direito à moradia: todos têm 

direito a um lar; o preconceito enraizado na sociedade; e as propostas de intervenção 

temática. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=QFdQoYEG6tA&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvl

OjuTWhvm29&index=116 

 

MATEMÁTICA 

Aula 21: Aritmética, Geometria, Escalas e Medidas  

Nesta aula, o professor Hélio Marchioni tratará sobre a definição do preço de um 

produto, cálculo do volume de um prisma quadrangular e a definição de volume x 

capacidade por meio da resolução de exercícios.  

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

ePH3cGJk&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=126 

https://www.youtube.com/watch?v=pwWupBORjhQ&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=115
https://www.youtube.com/watch?v=pwWupBORjhQ&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=115
https://www.youtube.com/watch?v=QFdQoYEG6tA&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=116
https://www.youtube.com/watch?v=QFdQoYEG6tA&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=116
https://www.youtube.com/watch?v=OG-ePH3cGJk&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=126
https://www.youtube.com/watch?v=OG-ePH3cGJk&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=126


 

  

Aula 22: Proporcionalidade, Funções, Tabelas, Estatística e Probabilidade  

Nesta aula, o professor   Hélio Marchioni, explicará acerca do cálculo de razão, Função 

do 2º grau, Tabela e o conceito de Mediana, resolvendo questões diversas. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=Owzf1V3M4s0&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvl

OjuTWhvm29&index=127 

 

BIOLOGIA 

Aula 8: Divisão celular  

Nesta aula, a professora Thaiane Falcão abordará a estrutura interna do núcleo da 

célula, compreendendo a molécula de DNA e seu aspecto antes e durante a divisão 

celular, as fases da divisão celular diferenciando os processos de mitose e meiose e 

assim entendendo a importância dos processos de divisão para manutenção dos 

organismos pluricelulares.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=61pp9dXNe18 

 

QUÍMICA 

Aula 14: Cálculo de Entalpia  

Nesta aula, o professor Romário Júnior Ferreira demonstrará como calcular as entalpias 

das reações.  

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

 

HISTÓRIA 

Aula 11: Mineração no Brasil Colônia  

Neste vídeo, o professor José Quirino irá explicar sobre atividade extrativista aurífera, 

os principais impostos, a sociedade mineradora e as revoltas nativistas.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=0jE07CJ6MAo 

 

FILOSOFIA 

Aula 1: Introdução à Filosofia (O nascimento da Filosofia: do mytos ao logos)  
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Nesta aula, o professor Alexandre Chagas irá explicar sobre os conceitos da filosofia: 

mitologia, cosmologia e o milagre grego. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=I3JAgkFxti4 

 

SOCIOLOGIA 

Aula 14: Ideologia  

Nesta aula o professor Luiz Antônio explicará o conceito de Ideologia, bem como sua 

evolução histórica, e como se “operacionaliza” no cotidiano. Abordará também os 

diferentes usos polêmicos para o tema.   

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Y4taoWzlILc 

 

LITERATURA  

Aula 1: aplicabilidade, reconhecimento e contextualização da linguagem literária 

Nesta aula, a professora Gina Maciel irá explicar sobre os estudos das características do 

texto literário e não literário; análise de elementos conotativos em oposição aos 

elementos referenciais; identificação de recursos expressivos: ironia, antítese, 

metáfora.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=65rTczY4jYw 
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