
 

 

SEMANA 22  

09/08 a 13/08 

 

REDAÇÃO 

Aula 43: Tema: “A importância do uso de tecnologias no cenário escolar” 

Nesta aula, o professor Werllen Vieira Ferreira traz para debate o tema “A importância do uso de 

tecnologias no cenário escolar”. Para instruir os estudantes no tema serão discutidos: a) 

argumentos e problemas para a temática; b) contexto histórico da tecnologia na educação; c) a 

tecnologia como caminho para uma educação cidadã; d) educação na sociedade multicultural. O 

professor também apresentará propostas de intervenção temática.  

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

ov8&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=223 

 

Aula 44: Análise de redação modelo - Enem 2011  

Nesta aula o professor Werllen Vieira Ferreira, faz uma análise de redação modelo com base na 

proposta da prova de 2011, que tinha como tema “Viver em rede no século XXI: os limites entre 

o público e o privado”. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dj_L7o6FaEU&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=224 

 

MATEMÁTICA 

Aula 37: Proporcionalidade e poliedros  

Nesta videoaula o professor Hélio Marchioni resolverá exercícios sobre proporcionalidade e 

poliedros.  

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=W1Cw2yWJG0k&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOju

TWhvm29&index=263  

 

Aula 38: Funções quadráticas, análise combinatório e probabilidade  

Nesta videoaula o professor Hélio Marchioni traz a resolução de uma série de exercícios sobre 

funções quadráticas, análise combinatória e probabilidade.  
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LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=W882z1KP5eo&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=264 

 

BIOLOGIA 

Aula 20: Água e sais minerais 

Nesta aula, a professora Thaiane Falcão explicará acerca água e sais minerais. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=TH820BaiTaA 

 

QUÍMICA 

Aula 22: Funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas (parte I)  

Nesta aula, o professor Romário Júnior irá explicar funções orgânicas, contemplando o conceito 

de identificação e nomenclatura. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=IpInyb2IfPY 

 

HISTÓRIA  

Aula 19:  Período Republicano (Parte 01)  

Nesta aula, o professor José Quirino irá explicar acerca dos principais aspectos políticos, sociais 

e econômico do período republicano, abordando o conceito de república, assim como os fatos 

históricos do período como a união entre os cafeicultores, igrejas e militares, a Constituição de 

1891 e a Revolta Armada.  

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

 

FILOSOFIA 

Aula 9: Racionalismo Cartesiano  

Nesta aula o professor Alexandre Chagas abordará o racionalismo de René Descartes tendo em 

vista os pressupostos da dúvida metódica e das ideias inatas.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Z28m7RUhD7U 

 

LITERATURA 

Aula 09: Pré-modernismo (1ª Geração-Poesia e Prosa)  

Nesta aula a professora Gina Maciel tratará do Pré-Modernismo e Modernismo (1ª Geração), a 

partir de suas características, como exemplo o sincretismo estético, linguagem, regionalismo e as 

rupturas em textos desses períodos.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=WfP5sCTu304 
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LÍNGUA INGLESA  

Aula 12: Degrees of Comparison  

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

comparative,superlative, phrasal verbs, vocabulário e questões do ENEM.  

LINK: https://youtu.be/xfq9PS5_ELI 

 

LÍNGUA ESPANHOLA.  

Aula 3: Artigos e Contrações.  

Nesta videoaula, a professora Míriam Henrique Silva irá abordar sobre os artigos definidos, 

indefinidos e contrações. 

LINK: https://youtu.be/YxrSw8k5gbM 
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