
 

SEMANA 21  

02/08/2021 a 06/08/2021 

REDAÇÃO 

Aula 41: Caminhos para uma educação inclusiva de qualidade no Brasil  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira ampliará o eixo temático educação, trabalhando o 

tema “Caminhos para uma educação inclusiva de qualidade no Brasil”, apresentando os aspectos 

legais sobre a educação inclusiva, as áreas de conhecimento sobre o tema e propostas de 

intervenção. 

LINK: 

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

hvm29&index=215 

 

Aula 42: Os desafios da educação universitária no Brasil  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira abordará o tema “Os desafios da educação 

universitária no Brasil”, nesse sentido serão trabalhados os aspectos: a) o ensino superior 

brasileiro: novas configurações e velhos desafios; b) o ensino superior diante do cenário histórico-

social brasileiro em tempos de globalização; c) a importância do ensino superior. O professor 

também apresentará propostas de intervenção temática.  

LINK:  

https://www.youtube.com/watch?v=R9M-

Jdq9MJY&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=222 

 

MATEMÁTICA 

Aula 35: Números racionais, áreas e unidades de medida 

Nesta aula, o professor Hélio Marchioni abordará números racionais equivalentes, área de um 

retângulo, unidades de medida de capacidade e volume. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=La2Cax8rj4w&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTW

hvm29&index=261 

 

Aula 36: Porcentagem, gráficos e mediana  

Nesta aula, o professor Hélio Marchioni traz os seguintes conteúdos: porcentagem, gráficos e 

mediana. 

https://www.youtube.com/watch?v=OrnIpbWakpc&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=215
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https://www.youtube.com/watch?v=R9M-Jdq9MJY&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=222
https://www.youtube.com/watch?v=La2Cax8rj4w&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=261
https://www.youtube.com/watch?v=La2Cax8rj4w&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=261


LINK: 

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

Whvm29&index=262 

 

QUÍMICA 

Aula 21: Função orgânica Hidrocarbonetos: conceito e nomenclatura  

Nesta aula, o professor Romário Júnior Ferreira abordará os hidrocarbonetos, bem como suas 

nomenclaturas.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=UIJtevR3jj0 

 

HISTÓRIA  

Aula 18: Primeiro Reinado  

Nesta aula, o professor José Quirino abordará o contexto em que se deu o processo de 

independência do Brasil, a instituição do Primeiro Reinado em face aos aspectos políticos, 

econômicos e Sociais, bem como as crises decorrentes desse período histórico.   

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=YFonCTqrPl0 

 

GEOGRAFIA 

Aula 21: Fontes energéticas do Brasil  

Nesta aula, o Professor Paulo Zucolotto discutirá acerca das fontes de energia no Brasil 

abarcando: os tipos de fontes no Brasil; o consumo das fontes energéticas; a matriz energética 

brasileira; fontes renováveis e não renováveis no Brasil; as vantagens e desvantagens das fontes 

brasileiras. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=APmocRkIb5k 

 

FILOSOFIA 

Aula 8: Filosofia Moderna  

Nesta aula, o professor Alexandre Chagas abordará a Filosofia Moderna e o modo em que se deu 

a transformação de paradigma na sociedade europeia, a partir do desenvolvimento do pensamento 

racionalista e empirista.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=r1ueyX1zAVc 

 

LITERATURA 

Aula 8: Vanguardas europeias: Dadaísmo, Futurismo e Surrealismo    

Nesta aula, a professora Gina Maciel, abordará as características das Vanguardas europeias: 

Dadaísmo, Futurismo e Surrealismo, a fim de compreender os movimentos literários 

Parnasianista e Simbolista, bem como identificar suas características em diversos textos. 

https://www.youtube.com/watch?v=dcBCtCXzDBk&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=262
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LINK: https://www.youtube.com/watch?v=FllcUksA8WM 

 

LÍNGUA INGLESA  

Aula 11: Indefinite and Relative Pronouns  

Nesta aula, o professor João Henrique Valderato Silva explicará sobre os relative pronouns, 

indefinite pronouns, quantitative adjectives, vocabulary: parts of the body e questões do ENEM.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ILC0Paxnu3c 

 

LÍNGUA ESPANHOLA.  

Aula 2: O alfabeto da Língua espanhola  

Nesta videoaula, a professora Míriam Henrique Silva irá abordar sobre o alfabeto da língua 

espanhola. 

LINK: https://youtu.be/Wn8pWcp6o6s 
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