
 

SEMANA 20  

26/07 a 30/07/2021 

REDAÇÃO 

AULA 39: A importância da família no desenvolvimento educacional.  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira pretende abordar a partir da produção de texto 

dissertativo-argumentativo a temática acerca realidade vivida no ambiente escolar e a importância 

da participação e parceria da família na vida escolar dos filhos. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=sFBEv3Y5nf4&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=164  

 

Aula 40: O Ensino a distância no Brasil.  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira continuará o eixo temático educação, focado no 

tema “Ensino a distância no Brasil” trazendo as bases argumentativas para produção textual a 

partir dos aspectos legais da EAD, suas concepções e propostas de intervenção temática. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=BL3Gz9520mQ&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=214 

____________________________________________________________________________ 

MATEMÁTICA 

Aula 33: Comparação de números, unidades de medida e proporcionalidade.  

Nesta aula, o professor Hélio Marchioni abordará por meio da resolução e revisão de exercícios 

comparação de números reais; conversão de unidades de medidas, proporcionalidade; escala e 

volume de um paralelepípedo. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=q01Nz_DvMZ4&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=235 

  

Aula 34: Proporcionalidade, álgebra, gráficos e médias.  

Nesta aula, o professor Hélio Marchioni ministrará aula baseada em exercícios sobre 

proporcionalidade; generalização e expressão algébrica; análise de gráfico de barras e média 

ponderada.  
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LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=WmbVgZBsH8c&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOju

TWhvm29&index=236 

____________________________________________________________________________ 

QUÍMICA 

Aula 20: Cadeias carbônicas: classificação e representatividade.  

Nesta aula, o professor Romário Júnior Ferreira tratará acerca da classificação e representação 

das cadeias carbônicas.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=eCnIyIeDml0 

_____________________________________________________________________________ 

HISTÓRIA  

Aula 17:  Processo de Independência do Brasil.  

Nesta videoaula, o professor José Quirino irá explicar a transferência da corte portuguesa para o 

Brasil, a regência de Pedro I no Brasil até o rompimento com Portugal.  

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

_____________________________________________________________________________ 

GEOGRAFIA 

Aula 20: Fontes de energias renováveis (Parte 2). 

Nesta videoaula, o Professor Paulo Zucolotto dará continuidade ao tema fontes de energia 

analisando o contexto atual do mundo onde a busca por fontes alternativas de energia se tornam 

cada vez mais evidentes, observará também seu histórico de estruturação e desenvolvimento 

dentro de um contexto ecológico devido sua importância para a manutenção da vida. Tratará ainda 

acerca das fontes convencionais e das novas fontes (solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, 

geotérmica, marés).  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=dgD6Q0WJgxo 

____________________________________________________________________________ 

FILOSOFIA 

Aula 07: Filosofia Medieval. 

 Nesta aula, o professor Alexandre Chagas abordará em Filosofia medieval a Patrística de Santo 

Agostinho e a Escolástica de São Tomás de Aquino. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=mMnABbacq1U 

____________________________________________________________________________ 

SOCIOLOGIA 

Aula 20: A Sociologia no Brasil.  
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Nesta videoaula, o professor Luiz Antônio debaterá acerca do processo de constituição de uma 

"Sociologia" brasileira desde o século XIX, compreendendo o instrumental teórico-metodológico 

utilizado pelos sociólogos brasileiros e suas influências políticas.  

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

_____________________________________________________________________________ 

LITERATURA 

Aula 7: Vanguardas europeias. 

Nesta videoaula, a professora Gina Maciel irá discorrer sobre Estudo das características das 

Vanguardas europeias: Cubismo, Expressionismo e Futurismo, compreendendo o papel das 

Vanguardas e o rompimento com as tradições. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=nncBLTg0m_E 

 

LÍNGUA ESPANHOLA.  

Aula 1: Introdução: A importância de estudar uma língua estrangeira com foco no ENEM. 

Nesta videoaula, a professora Míriam Henrique Silva irá abordar sobre a importância das línguas 

estrangeiras no Enem, e também discorrerá acerca do gênero textuais, autores, tiras e jornais, que 

costumam cair nas provas de seleção.   

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