
 
 

SEMANA 31 

 

11/10/2021 a 15/10/2021 

 

REDAÇÃO 

Aula 58: Analisando o manual do corretor: Situações que levam à nota zero  

Nesta aula, o professor Werllen Vieira utilizando o manual do corretor apontará as situações que 

podem levar o estudante a obter nota zero na prova de redação, também apresentará os casos de 

redações nulas. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=JfafP79tJ08&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhv

m29&index=274 

 

MATEMÁTICA 

Aula 55: Oportunidades para fazer um curso superior gratuito  

O professor Hélio Marchioni traz um conjunto de informações acerca das oportunidades de 

ingresso no curso superior na atualidade. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=GMZh3DziuPI&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuT

Whvm29&index=292 

 

Aula 56: Como se preparar para a prova do Enem  

Nesta aula, o professor Hélio Marchioni apresenta uma série de informações importante para os 

estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=MT79GXuEYAg&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOju

TWhvm29&index=293 

 

HISTÓRIA 

Aula 28: O Regime Militar no Brasil  

Nesta aula, o professor José Quirino objetiva abordar os principais aspectos do período militar no 

Brasil, tendo em vista sua repercussão histórica, seu legado e lutas. 
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LINK: https://www.youtube.com/watch?v=5pkvObvqZZ4 

 

GEOGRAFIA 

Aula 27: Convenções cartográficas e sensoriamento remoto  

Nesta aula, o professor Leonardo Fialho explicará sobre as convenções cartográficas, escala e 

sensoriamento remoto. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=KTz0OXG-S7k 

 

FILOSOFIA 

Aula 18: A Filosofia Hegeliana  

Nesta aula, o professor Alexandre Chagas traz como referência o filósofo Hegel e suas bases de 

pensamento, deste modo explicará os conceitos: Fenomenologia do espírito, Dialética, Idealismo 

dialético, o espírito segundo Hegel e o idealismo dialético para a compreensão do pensamento 

hegeliano.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=oeW1JXRDcMM 

 

LITERATURA 

Aula 18: Introdução e características da Poesia Práxis.  

Nesta aula, a professora Gina Maciel fará uma exposição a fim de introduzir as características da 

Poesia Práxis, compreendendo-a como subversiva ao formalismo cultuado pelo Concretismo, 

bem como identificar suas características em textos diversos. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=CxepwR5uuXE 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

Aula 12: REGRAS DE ACENTUAÇÃO  

Nesta videoaula, a professora Míriam Henrique Silva irá abordar sobre as regras de acentuação 

em espanhol.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=qQ9sGJu3uTY&t=23s 
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