
 

SEMANA 18  

19/07 a 23/07/2021 

REDAÇÃO 

Aula 35: Analisando o manual do corretor  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira, analisará o manual do corretor com foco na 

competência III da Matriz de referência do Enem. Deste modo, ele mostrará como identificar as 

competências que a redação do Enem pretende avaliar, mais especificamente a organização 

textual. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=gbQgun8s9FE&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=160 

 

Aula 36: Tema: A violência escolar no Brasil.  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira objetiva fornecer subsídios para uma reflexão 

sobre as questões ligadas à violência escolar, ao mesmo tempo em que propõe um Plano de Ação 

para o seu enfrentamento (intervenção) e que possibilite, principalmente, a sua prevenção. Assim, 

esta aula de redação propõe discutir as questões ligadas à violência no contexto escolar, 

compreendendo suas várias faces.  

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=iUt8IuTJx2I&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWh

vm29&index=161 

____________________________________________________________________________ 

MATEMÁTICA 

Aula 29: Comparação algébrica, vistas geométricas, escalas e volume de paralelepípedo. 

Nesta aula, o professor Hélio Marchioni resolverá uma lista de questões envolvendo comparação 

algébrica, vistas geométricas, escalas e volume de paralelepípedo.  

LINK:  

https://www.youtube.com/watch?v=sTVjvTTVYI4&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=210  

 

Aula 30: Razão, sequências, identificação de tendências a partir de gráficos e tabelas.    

Nesta aula, o professor Hélio Marchioni trará uma lista de questões envolvendo razão, sequências 

e identificação de tendências a partir de gráficos e tabelas. 
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LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=Te85HLjneys&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTW

hvm29&index=211 

____________________________________________________________________________ 

BIOLOGIA 

Aula 18: Reino Fungi e Reino Plantae  

Nesta aula, a professora Thaiane Falcão abordará a estrutura e importância dos fungos. Explicará 

acerca da estrutura das plantas, classificação do reino Plantae assim como as características gerais 

dos principais grupos de plantas: Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=f7-NvOZawgc 

_____________________________________________________________________________ 

QUÍMICA 

Aula 18: Introdução a química orgânica e contextualização da química do carbono  

Nesta aula, o professor Romário Júnior Ferreira explicará o conceito de Química Orgânica; os 

postulados de Kekulé; os tipos de ligações, classificação e hibridação do carbono. 

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

_____________________________________________________________________________ 

HISTÓRIA  

Aula 15: Revolução Industrial  

Nesta aula, o professor José Quirino irá explicar sobre as fases da Revolução Industrial, as 

principais matérias-primas nas diferentes fases da Revolução e a Revolução 4.0.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=X6SvVxDt8IU 

_____________________________________________________________________________ 

FILOSOFIA 

Aula 5: Filosofia Clássica: o pensamento de Aristóteles  

Nesta aula, o professor Alexandre Chagas irá explicar a teoria do conhecimento, a ética e política 

na filosofia de Aristóteles.  

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

____________________________________________________________________________ 

SOCIOLOGIA 

Aula 18: Direitos Humanos e Cidadania. 

Nesta videoaula, o professor Luiz Antônio traz como objetivo possibilitar a compreensão do 

processo de estabelecimento dos princípios que nortearam a constituição dos direitos humanos e 

cidadania, bem como suas características políticas, sociais e econômicas. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=aLs9YwdzW_M 
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_____________________________________________________________________________ 

LITERATURA 

Aula 05: Romantismo, Realismo e Naturalismo 

Nesta aula a professora Gina Maciel apresentará o Romantismo, o Realismo e o Naturalismo 

como movimentos artísticos e literários, suas características e riquezas culturais. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=BnQpQz_6jCA 
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