
 

SEMANA 15  

21/06/2021 a 25/06/2021 

REDAÇÃO 

Aula 29: “Os Problemas do sistema carcerário brasileiro”  

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

a temática; as áreas do conhecimento sobre o tema; o princípio da dignidade da pessoa 

humana fragilizado; o preconceito enraizado na sociedade; e a propostas de intervenção 

temática.  

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=YkO3LYoBOrU&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0Ny

DvlOjuTWhvm29&index=117 

 

Aula 30: “O esporte como fator de transformação social”  

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

a temática; as áreas do conhecimento sobre o tema; o esporte como mais uma área do 

mercado de trabalho; o esporte como meio de ascensão social; e a propostas de 

intervenção temática.  

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZBwykg5YgI&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyD

vlOjuTWhvm29&index=118 

 

MATEMÁTICA 

Aula 23:  Aritmética, Geometria Plana e Espacial, Escalas e Medidas  

Nesta aula, o professor Hélio Marchioni abordará a representação numérica, teorema de 

Pitágoras x comprimento da circunferência, bem como, medidas de capacidade (litro). 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=7mnSV2l0C6U&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyD

vlOjuTWhvm29&index=129  

 

Aula 24:  Proporcionalidade, Funções, Gráficos, Tabelas, Estatística e 

Probabilidade  
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Nesta aula, o professor Hélio Marchioni, resolverá exercícios envolvendo a regra de três 

aplicada ao conceito de velocidade, Gráficos da função constante e da função do 1º grau, 

e cálculo de média simples.   

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=LE0xvWVDi5g&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0Ny

DvlOjuTWhvm29&index=128 

 

BIOLOGIA 

Aula 9: Características gerais dos seres vivos  

Nesta aula, a professora Thaiane Falcão irá explicar a composição química dos seres 

vivos, abordará os tipos de reprodução diferenciando reprodução assexuada e sexuada e 

os mecanismos de nutrição dos seres vivos.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=fd52F3GxPNg 

 

QUÍMICA 

Aula 15: Introdução à Eletroquímica  

Nesta aula, o professor Romário Júnior Ferreira explicará os conceitos introdutórios à 

Eletroquímica. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=8D1B5wPAiRg 

 

HISTÓRIA 

Aula 12: Iluminismo  

Nesta aula, o professor José Quirino irá explicar sobre Iluminismo e seus principais 

teóricos: John Locke, Montesquieu, Rousseau; as ideias defendidas pelo movimento e os 

principais impactos dessas ideias na sociedade europeia. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=5yrnLpBs3Lo 

 

FILOSOFIA 

Aula 2 - Filosofia: a Filosofia cosmológica pré-socrática  

Nesta aula, o professor Alexandre Chagas irá explicar sobre os filósofos pré-socráticos, 

abordando a filosofia cosmológica, Escola jônica, Escola atomista, Escola Eleática, 

Escola pitagórica, monistas, pluralistas e atomistas. 

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

 

SOCIOLOGIA 
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Aula 15: Globalização 

Nesta aula, o professor Luiz Antônio explicará o conceito de globalização, 

compreendendo-a como um fenômeno econômico, político, social e cultural do século 

XX e seu papel no processo de construção das relações assimétricas entre os diferentes 

países em função mundialização do capital assim como seu impacto nas relações sociais. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=_xvkyChCn7U 

 

LITERATURA  

Aula 2- : reconhecimento dos gêneros literários e do trovadorismo 

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

gêneros lírico, dramático e narrativo; análise das cantigas de amigo, escárnio e maldizer; 

identificação de recursos estilísticos: aliteração, assonância, anáfora e ambiguidade. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=P0208OEfsmA 
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