
 

 

AULAS DO PRÉ-ENEM ESPÍRITO SANTO 

SEMANA 1: 15/03/2021 a 19/03/2021 

 

REDAÇÃO 

Aula 1: Planejamento da redação para o Enem  

Descrição A aula visa introduzir os principais caminhos para a produção textual, também apontar 

estratégias de comportamento eficiente; e finalmente apresentar os materiais didáticos. 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=G2Eb_IC6cwg&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhv

m29&index=3 

 

Aula 2: Introdução aos principais caminhos para a produção textual  

A aula visa introduzir os principais caminhos para a produção textual, também apontar 

estratégias de comportamento eficiente; e finalmente apresentar os materiais didáticos. 

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

yRhv0AQ&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=1 

 

MATEMÁTICA 

Aula 1:  Aritmética, Geometria Plana e Espacial, Escalas e Medidas  

Por meio de resolução de questões do ENEM, a aula visa utilizar conhecimentos geométricos de 

espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano, 

e, por fim, avaliar proposta de intervenção na realidade, utilizando conhecimentos geométricos 

relacionados a grandezas e medidas.  

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

b4&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=5 

 

BIOLOGIA 

Aula 1: Principais conceitos em ecologia  
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Nesta aula a professora Thaiane Falcão irá esclarecer sobre os conceitos de ecologia e a 

importância do seu estudo; níveis de organização: espécie, população, comunidade e 

ecossistema; estudo do hábitat e dos modos de vida da espécie e como possíveis alterações 

podem impactar no seu desenvolvimento. LINK: 

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

DGlDJQ&list=PL1h5XXlbI6i4SZwwJ0NyDvlOjuTWhvm29&index=32 

 

QUÍMICA 

Aula 1: Introdução a química e separação de misturas.  

Nesta aula o professor Romário Júnior Ferreira tem como objetivo demonstrar a importância da 

química no dia a dia do aluno, entendendo os tipos de misturas e as formas de separação. 

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

 

GEOGRAFIA 

Aula 1: Urbanização no mundo e no Brasil.  

Nesta videoaula o professor Paulo Zucoloto irá explicar sobre o processo de urbanização e 

formação das cidades, fatores atrativos e repulsivos, hierarquia urbana, urbanização mundial e 

urbanização brasileira, consequências da urbanização e terminologias da urbanização. 

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

 

SOCIOLOGIA 

Aula 1: As origens da Sociologia  

Nesta aula, o professor Luís Antônio irá explicar como a sociologia tornou-se uma ‘Ciência da 

Sociedade’, além de evidenciar os campos de estudo desta ciência.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=LZmVHSaGL7I 

 

INGLÊS 

Aula 1: Como se preparar para a prova de Inglês no Enem?  

Nesta aula introdutória o professor João Henrique Valderato Silva apresentará em linhas gerais 

prova de língua estrangeira no ENEM, para tanto trará sugestões práticas para o estudo de língua 

estrangeira com base na gramática, vocabulário e interpretação de texto, além disso 

exemplificará as práticas sugeridas com dicas de estudo para o dia a dia e resolvendo questões 

de provas passadas do ENEM.  

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