
 

SEMANA 16  

28/06/2021 a 03/07/2021 

REDAÇÃO 

Aula 31: “Os desafios no mercado de trabalho do Brasil contemporâneo”  

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

a temática; as áreas do conhecimento sobre o tema; a formação de um literal e mascarado 

“Ciclo do Trabalho Escravo”, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; o trabalho 

infantil no Brasil e as propostas de intervenção temática. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=N2glHamXLxk&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyD

vlOjuTWhvm29&index=119 

 

Aula 32: “O jovem e a política no Brasil”  

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

a temática; áreas do conhecimento sobre o tema; os jovens e a política atual; a frágil 

relação do jovem com política no Brasil; a participação social e política e à representação 

juvenil; e a propostas de intervenção temática.  

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

fPCnEA&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=120 

 

MATEMÁTICA 

Aula 25: Aritmética, Geometria plana e espacial 

Nesta aula, o professor Hélio Marchioni resolverá exercícios abordando o sistema de 

numeração decimal, teorema de Pitágoras, triângulo equilátero inscrito e a transformação 

de unidades de medidas. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=8PBLaQLhAy8&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyD

vlOjuTWhvm29&index=204 

  

Aula 26: Porcentagem, gráficos e média simples  
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Nesta aula, o professor Hélio Marchioni resolverá questões contendo cálculo de 

porcentagem, coeficiente angular da reta, análise e interpretação gráfico e cálculo de 

média simples. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=3EOEdrcwWUU&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0Ny

DvlOjuTWhvm29&index=205 

 

BIOLOGIA 

Aula 10: Classificação biológica / Vírus  

Nesta aula, a professora Thaiane Falcão trabalhará a classificação de domínios, a 

interpretação de cladogramas; reconhecimento dos reinos e espécies e as características 

que os agrupam. Será explorada a estrutura viral, seus mecanismos de replicação viral 

associando-os aos modos de replicação dos vírus com a pandemia. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=d6izU84xxSk 

 

FÍSICA 

Aula 11: Dinâmica: Hidrostática (Parte 1)  

Nesta aula, o professor Edson Elias abordará os fenômenos físicos as características de 

um fluído em equilíbrio, a partir dos conceitos de pressão, densidade e teorema de Stevin. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=v_7YgEQ43-0 

 

QUÍMICA 

Aula 16: Eletroquímica  

Nesta aula, o professor Romário Júnior Ferreira dará continuidade ao conteúdo de 

Eletroquímica explicando o número de oxidação (NOX); analisará o NOX dos elementos 

em reações de oxirredução a fim de se compreender os conceitos de Oxidação e Redução.   

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=sA84YgDJaLk 

 

HISTÓRIA 

Aula 13: Movimentos Separatistas na colônia  

Nesta aula, o professor José Quirino irá explicar a Conjuração Mineira e a Conjuração 

Baiana.   

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Ajp2C__QSo0 

 

GEOGRAFIA 
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Aula 14: Geografia Agrária  

Nesta aula, o Professor Paulo Zucolotto discutirá acerca das formas de produção no 

campo, sistemas agrícolas, tipos de agriculturas, agronegócio, cultivo de transgênicos e 

seus riscos, êxodo rural e a agricultura no Brasil. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=EIAYfRRJy4c 

 

FILOSOFIA 

Aula 3: A Filosofia Clássica: Sócrates e os Sofistas  

Nesta aula, o professor Alexandre Chagas irá explicar sobre a filosofia socrática e o 

pensamento sofista, dentre os quais destacam-se os filósofos Protágoras e Górgias. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=0BK-XVBi0Jo 

 

SOCIOLOGIA 

Aula 16: O mundo contemporâneo e as redes sociais  

Nesta aula, o professor Luiz Antônio abordará as formas como as redes sociais 

redefiniram as relações sociais e culturais no século XXI, e, portanto, compreender seus 

impactos nos processos políticos, tal como o deslocamento da política das ruas para a 

‘arena digital’. Objetiva também compreender como as redes sociais afetam o cotidiano 

e a saúde mental de seus usuários. 

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

 

LITERATURA  

Aula 3: Introdução ao Classicismo, reconhecimento da literatura quinhentista  

Nesta aula, a professora Gina Maciel irá explicar sobre o estudo das características do 

Classicismo, envolto na racionalização e no equilíbrio; análise de uma lira camoniana, 

com demonstração da medida velha – redondilha – e da medida nova – o decassílabo; 

apresentação de fragmentos da Carta do Descobrimento com análise das características. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=qY7f4pXs00E 
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