
 
 

SEMANA 30 

 

04/10/2021 a 08/10/2021 

REDAÇÃO 

Aula 57: “Os desafios da inclusão digital no Brasil”. 

Nesta videoaula, o professor Werllen Vieira Ferreira trata do tema “Os desafios da inclusão digital 

no Brasil”, visando capacitar os estudantes para a produção de texto dissertativo-argumentativo 

sobre a temática; abordará a importância do acesso à internet no século XXI; o conceito de 

Inclusão Digital; no intento de responder à questão: A inclusão digital no Brasil: em que estágio 

desse processo estamos? 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=UowE0cf5ziM&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=273 

 

MATEMÁTICA 

Aula 53: Proporcionalidade, plano cartesiano e fusos horários  

Nesta videoaula, o professor traz atividades de multiplicação de decimais por milhões, distância 

entre dois pontos no plano cartesiano e tempo de viagem entre fusos horários.  

LINK:  

https://www.youtube.com/watch?v=ML_W3yD0ErA&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWh
vm29&index=290 
 

Aula 54: Proporcionalidade, valor máximo de uma função quadrática, gráficos  

O professor Hélio Marchioni tratará de exercícios abordando a vazão da água como razão entre 

duas grandezas, cálculo do preço do metro linear de um material, análise de um gráfico de linha 

e cálculo de média aritmética simples. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=yTGhuEzM8Jc&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=291 

 

QUÍMICA 

Aula 30: Química Orgânica (Revisão) 

https://www.youtube.com/watch?v=UowE0cf5ziM&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=273
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Nesta aula, o professor Romário Júnior Ferreira trabalhará os conteúdos de Química Orgânica por 

meio da resolução de questões do ENEM. 

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

 

HISTÓRIA 

Aula 27: Populismo  

Nesta aula, o professor José Quirino discutirá o período compreendido entre os governos de 

Eurico Gaspar Dutra a João Goulart em seu aspecto político, social e econômico, a fim de que se 

compreenda o cenário que antecedeu o Regime Militar no Brasil.   

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=C2fqjihrP9Y 

 

GEOGRAFIA 

Aula 26: O agronegócio no Brasil  

Nesta aula, o professor Leonardo Fialho explicará sobe o conceito de agronegócio, definirá a 

cadeia produtiva do agronegócio, contextualizará a origem do agronegócio no Brasil, destacará a 

importância/relevância econômica desse setor, reconhecerá as consequências socioeconômicas 

do crescimento desse setor, analisará os impactos ambientais recorrentes dessa prática, e discutirá 

as alternativas sustentáveis à algumas práticas do agronegócio. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=xW6iZL0WTok 

 

FILOSOFIA 

Aula 17: A Filosofia Contemporânea  

Nesta aula, o professor Alexandre Chagas apresentará as características da Filosofia 

Contemporânea, os principais filósofos e suas contribuições. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=FjWwvGokF3c 

 

LITERATURA 

Aula 17: Introdução ao Concretismo.  

Nesta aula, a professora Gina Maciel apresentará as características do Concretismo, caracterizado 

pela objetividade e pelo trabalho experimental com o espaço, bem como identificar suas 

características em produções diversas. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=xHB8_G_gFzM 

 

LÍNGUA INGLESA  

Aula 20: Final Review IV  

https://www.youtube.com/watch?v=mSCMFMgwbfs
https://www.youtube.com/watch?v=C2fqjihrP9Y
https://www.youtube.com/watch?v=xW6iZL0WTok
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Nesta aula, o professor João Henrique Valderato Silva explicará sobre alguns aspectos gramaticais 

básicos, o uso das frases com ênfase em Future Tense, Modal Verbs, Present Perfect, Prepositions 

of time, o uso de false cognates e o estudo de tópicos gramaticais para uma boa compreensão do 

texto.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=SbwfpvgfPX8 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

Aula 11: Os pretéritos (parte I)  

Nesta videoaula, a professora Míriam Henrique Silva irá abordar sobre o pretérito perfeito 

composto, e o imperfeito. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=4G1iAeU5I7k&t=24s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SbwfpvgfPX8
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