
 

SEMANA 19  

19/07 a 23/07/2021 

REDAÇÃO 

Aula 37: Tema: Como acabar com a evasão escolar no Brasil?  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira visa expor como produzir texto dissertativo-

argumentativo sobre a temática da evasão escolar identificando e analisando as suas causas e 

consequências. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=vkfqCz9HifQ&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTW

hvm29&index=162  

 

AULA 38: Tema: Os desafios para a valorização da educação e ciências no Brasil.  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira propõe uma reflexão sobre aprendizagem, 

argumentando o papel da escola para promover um aprendizado conectado. Ao mesmo tempo 

levantar argumentos capazes de produzir um posicionamento temático. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=jVbtnlSii34&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhv

m29&index=163 

____________________________________________________________________________ 

MATEMÁTICA 

Aula 31: Notação científica; planificação e elementos dos poliedros; unidades de medidas; 

proporcionalidade.  

Nesta aula, o professor Hélio Marchioni traz resolução de diversos exercícios envolvendo notação 

científica, planificação e elementos dos poliedros e unidades de medidas e proporcionalidade.  

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=b0CRbeyQAIY&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=212 

 

Aula 32: Função exponencial; operações com decimais; média aritmética.  

Nesta aula, o professor Hélio Marchioni apresentará uma sequência de exercícios envolvendo 

função exponencial, operações com decimais e média aritmética.  

https://www.youtube.com/watch?v=vkfqCz9HifQ&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=162
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https://www.youtube.com/watch?v=b0CRbeyQAIY&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=212
https://www.youtube.com/watch?v=b0CRbeyQAIY&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=212


LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=uUVPZkg5klc&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=213 

____________________________________________________________________________ 

BIOLOGIA 

Aula 19: Reino Animallia – Principais filos de invertebrados . 

Nesta aula, a professora Thaiane Falcão explicará acerca da estrutura animal, identificando as 

caraterísticas de cada filo. Na mesma aula abordará as doenças causadas por vermes; relacionará 

a importância dos animais dentro das cadeias alimentares e a evolução dentro dos filos estudados.

  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=N0yMPhc1Mxs 

_____________________________________________________________________________ 

QUÍMICA 

Aula 19: Cadeias carbônicas: subdivisão e enumeração da cadeia principal.  

Nesta aula, o professor Romário Júnior Ferreira abordará as subdivisões de cadeias carbônicas e 

a enumeração das cadeias principais.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=tLh1pWeYmhs 

_____________________________________________________________________________ 

HISTÓRIA  

Aula 16:  Teorias Socialistas do Século XIX  

Nesta aula, o professor José Quirino trará para análise as principais correntes de pensamento que 

elaboraram questionamentos acerca do sistema capitalista no século XIX. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=fCFAkCKLgi0 

_____________________________________________________________________________ 

GEOGRAFIA 

Aula 19: Fontes de energia não renováveis (Parte 1)  

Nesta videoaula, o Professor Paulo Zucolotto pretende observar de forma crítica processo das 

fontes energéticas não renováveis e a evolução desse processo ao longo do tempo e a sua dinâmica 

evolutiva. Deste modo abordará fontes não renováveis; tipos de fontes; carvão; petróleo; gás 

natural; xisto betuminoso; energia nuclear; combustíveis fósseis no Brasil; Combustíveis fósseis 

e seus impactos.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=BGEcqu1CUqI 

____________________________________________________________________________ 

FILOSOFIA 

Aula 6: Filosofia Helenística  

Nesta aula, o professor Alexandre Chagas abordará a Filosofia Helenística, o conceito de ataraxia, 

e o Epicurismo, Estoicismo, Cinismo e Ceticismo. 
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LINK: https://www.youtube.com/watch?v=PPrT8GHx0j0 

____________________________________________________________________________ 

SOCIOLOGIA 

Aula 19: Urbanização e cidade – riqueza e exclusão social.  

Nesta videoaula, o professor Luiz Antônio visa possibilitar a compreensão dos processos de 

urbanização e como esse fenômeno interfere na vida dos indivíduos (solidão, multidões, riqueza, 

miséria e crescimento populacional), deste modo, é possível compreender a distribuição de 

serviços e bens públicos nos espaços urbanos.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=BbndBXpk2SQ 

_____________________________________________________________________________ 

LITERATURA 

Aula 6: Parnasianismo e Simbolismo  

Nesta aula, a professora Gina Maciel apresentará as características do Parnasianismo e 

Simbolismo, bem como possibilitará ao estudante identificar suas características em textos 

diversos.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=n70pMqxqtkU 
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