
 
 

SEMANA 29 

 

27/09/2021 a 01/10/2021 

REDAÇÃO 

Aula 56: O impacto das Fake News na sociedade brasileira  

Nesta videoaula, o professor Werllen Vieira Ferreira dará continuidade ao eixo temático 

tecnologia, com o tema “O impacto das Fake News na sociedade brasileira”, a fim de analisar e 

refletir criticamente a evolução do conceito de tecnologia seu atrelamento ao desenvolvimento da 

sociedade e assim incentivar os estudantes a discutir sobre as notícias veiculadas, formas de 

identificar sua veracidade e a forma de lidar com essas notícias. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=R0DF6lXWBHc&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOju

TWhvm29&index=272 

 

MATEMÁTICA 

Aula 50: PROPORCIONALIDADE, FUNÇÕES, GRÁFICOS, TABELAS, ESTATÍSTICA 

E PROBABILIDADE.  

Nesta aula, o professor Hélio Marchioni explicará sobre porcentagem, gráfico da altura de 

enchimento de um sólido em função do tempo, interpretação de um gráfico em linha, inclusão de 

informações no cálculo de uma média simples.   

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=dLIyYR6xafA 

 

Aula 51: Progressão aritmética, áreas e fusos horários  

Serão trabalhados nessa aula, os conteúdos referentes a múltiplos de 11, cálculo da área de um 

setor circular e cálculo de fuso horário. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=DanOs1wiwNM&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=288  

 

Aula 52: Frações, álgebra, gráficos, probabilidade  

Esta aula tem como foco a resolução de questões cálculo de porcentagem com probabilidade, 

função de uma área análise de um gráfico de linha e resolução de problemas envolvendo conjuntos 

com probabilidade.  
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https://www.youtube.com/watch?v=dLIyYR6xafA
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LINK:https://www.youtube.com/watch?v=gwSdL2q-

hKI&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=289 

 

FÍSICA 

Aula 13:  Movimento circular uniforme  

Nesta aula, a professora Juliana Pinto explicará sobre período e frequência, velocidade angular, 

velocidade tangencial, engrenagens acopladas e concêntricas, aceleração centrípeta. 

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

 

QUÍMICA 

Aula 29: Resolução de questões Enem – físico-química e química analítica  

Nesta aula o professor Romário Júnior Ferreira resolverá exercícios do ENEM envolvendo o 

conteúdo de termoquímica, cálculo químico, eletroquímica, soluções e estequiometria.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=JdHUMB0znig 

 

HISTÓRIA 

Aula 26: Era Vargas II  

Nesta aula, o professor José Quirino apresentará a Era Vargas e o Estado Novo tomando por base 

seus aspectos políticos, sociais e econômicos. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=_UHbD2ndvU8 

 

GEOGRAFIA 

Aula 25: O cenário agrícola brasileiro: propriedades familiares e latifundiárias.  

Nesta aula, o professor Leonardo Fialho explicará a caracterização da agricultura familiar 

brasileira, analisará as propriedades latifundiárias brasileiras, caracterizará o contexto da 

revolução verde, comparará a participação econômica do segmento familiar e latifundiário e 

reconhecerá as desigualdades existentes entre esses segmentos. 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=6j0R3sjr1Og 

 

FILOSOFIA 

Aula 16: Contratualismo  

Nesta aula sobre Filosofia política, o professor Alexandre Chagas explicará as bases do conceito 

de Contrato Social, bem como o pensamento dos principais filósofos contratualistas: Thomas 

Hobbes, John Locke e Rousseau. 

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

Aula 16: Teatro Contemporâneo  

Nesta aula, a professora Gina Maciel buscará demonstrar o papel do teatro contemporâneo na 

revelação dos tipos que caracterizam a psique humana, a sociedade e o contexto histórico.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ryXQa1p64mQ 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Aula 9: Polissemia e Ambiguidade  

Nesta videoaula, a professora Daillane Avelar irá explicar sobre a polissemia e ambiguidade, 

esclarecendo o sentido duplo de um texto.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=JKCMKda3NB4 

 

LÍNGUA INGLESA  

Aula 19: Final Review III  

Nesta aula, o professor João Henrique Valderato Silva explicará sobre alguns aspectos gramaticais 

básicos, o uso das frases com ênfase em Simple Present, Adverbs, Present continuous, Simple 

Past, Past Continuous and Used to, o uso de frasal verbs e o estudo de tópicos gramaticais para 

uma boa compreensão do texto.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=zFOoywwEFM4 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

Aula 10: Conectores do discurso II  

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

subordinadas.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=pC-GSh2vtFI 
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