
 
 

SEMANA 27 

 

13/09/2021 a 17/09/2021 

REDAÇÃO 

Aula 53: A crise hídrica em questão no Brasil  

Nesta videoaula, cujo eixo temático é meio ambiente, o professor aborda “A crise hídrica em 

questão no Brasil". Para desenvolver o tema, debaterá sobre a escassez hídrica e direitos humanos; 

disponibilidade e escassez de água; conflitos e soluções relacionados com a crise hídrica no Brasil 

(tratamento de resíduos líquidos e sólidos).  

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=qwzlHaw3Phg&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=270  

 

Aula 54: Analisando o manual do corretor (competência V)  

Nesta videoaula, o professor Werllen Vieira Ferreira, apresentará a avaliação da competência V; 

a competência V, e sua relação com as competências II e III; a competência V e sua relação com 

os direitos humanos; os elementos: ação, agente, modo/meio, efeito e detalhamento e a descrição 

dos níveis. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=wwP1GwgPzS4&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=271 

 

MATEMÁTICA 

Aula 47: Operações, Escalas e Áreas  

Nesta aula, o professor objetiva resolver problemas envolvendo as 4 operações, conversão em 

escala de KM para CM, áreas de triângulos e retângulos com equação do 2º grau. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=tJXgK965LmQ&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=285 

 

Aula 48: Porcentagem, Gráficos e Média  

Nesta videoaula, serão trabalhados os seguintes temas: porcentagem de porcentagem, gráfico da 

altura de enchimento de um sólido em função do tempo, interpretação de um gráfico em linha e a 

inclusão de informações no cálculo de uma média simples. 
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LINK:  

https://www.youtube.com/watch?v=7_BRN-

kzETw&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=286 

 

BIOLOGIA 

Aula 25: Evolução   

Nesta aula, a professora Thaiane Falcão explicará acerca da Evolução.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=IpF5FEhpGgg 

 

FÍSICA 

Aula 11: Cinemática – Lançamento de Projéteis  

Nesta aula, a professora Juliana Pinto explicará sobre o lançamento de projéteis: um movimento 

bidimensional, lançamento horizontal e oblíquo. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=rUKyvjr7R64 

 

QUÍMICA 

Aula 27: Química ambiental   

Nesta videoaula será abordada a importância da química ambiental para compreender o dia a dia 

do aluno e do ambiente a sua volta. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=BcChJ6DnXpA 

 

HISTÓRIA 

Aula 24: Guerra fria   

Nesta aula, o professor José Quirino desenvolverá uma análise acerca do período da Guerra Fria 

e seus aspectos políticos, sociais e econômicos.  

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

 

GEOGRAFIA 

Aula 25: Indicadores sociais.  

Nesta aula, o professor Leonardo Fialho explicará sobre o IDH, coeficiente de Gini, indicadores 

diversos relacionados aos aspectos seguintes: mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, acesso 

à serviços de saúde, segurança pública. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Aeign-3z17A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7_BRN-kzETw&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=286
https://www.youtube.com/watch?v=7_BRN-kzETw&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=286
https://www.youtube.com/watch?v=IpF5FEhpGgg
https://www.youtube.com/watch?v=rUKyvjr7R64
https://www.youtube.com/watch?v=BcChJ6DnXpA
https://www.youtube.com/watch?v=hzdvjvV-hCc
https://www.youtube.com/watch?v=Aeign-3z17A


FILOSOFIA 

Aula 14: Filosofia Iluminista  

Nesta aula, o professor Alexandre Chagas traz como cenário o chamado “Século das luzes”, para 

a compreensão do contexto histórico do Iluminismo, suas bases filosóficas, bem como seus 

principais representantes.   

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=pInUL_p4rx8 

 

LITERATURA 

Aula 14: Modernismo 

Nesta aula, a professora Gina Maciel dará continuidade às características do período literário 

Modernismo (Terceira Geração – Poesia), buscando identificar as características dos textos desses 

poetas “Neoparnasianos” preocupados com a estética, com a metrificação e versificação, que, por 

meio do culto à forma em textos diversos, buscaram a perfeição formal. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=V-F9HcYsA8E 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Aula 7: Gênero textuais  

Nesta videoaula, a professora Daillane Avelar irá definir os gêneros textuais, suas características 

e funções.  

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

 

LÍNGUA INGLESA  

Aula 17: Final Review  

Nesta aula, o professor João Henrique Valderato Silva explicará sobre o uso das frases com o 

causativo, o uso de frasal verbs e reforçará o estudo de tópicos gramaticais para uma boa 

compreensão do texto. 

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

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

Aula 8: As preposições  

Nesta videoaula, a professora Míriam Henrique Silva irá abordar sobre as preposições. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=r4hOJzjiBvE 
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