
 

 

 

SEMANA 25 

30/08/2021 a 03/09/2021 

REDAÇÃO 

Aula 49: Analisando o manual do corretor (competência IV)  

Nesta videoaula, o professor Werllen Vieira Ferreira analisará a competência IV, conforme 

manual do corretor. E os principais tipos de coesão presentes na matriz de referência.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=5yoTEDOIjtA 

 

Aula 50: A importância do desenvolvimento sustentável no Brasil 

Nesta videoaula, o professor Werllen Vieira Ferreira inicia o eixo temático meio ambiente, 

trazendo o tema “A importância do desenvolvimento sustentável no Brasil”. Para isso, verificará 

os fatores sociais e organizacionais em relação ao meio ambiente, e sua repercussão frente a 

possível sustentabilidade dos recursos; trará uma contextualização histórica relacionada ao 

assunto em questão, de modo a realçar os fatos e evidências que demonstram a fundamental 

importância da apreciação do problema ambiental, e desta forma capacitar os estudantes para 

produção de texto dissertativo-argumentativo sobre a temática. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=e0Sre5kYuQA 

 

MATEMÁTICA 

Aula 43: Unidades de medida, áreas e volumes  

Nesta videoaula, o professor Hélio Marchioni resolverá problemas com as 4 operações 

envolvendo medidas, áreas de trapézio e retângulo e cálculos relacionando volume e tempo. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=es2l3rnvfc8 

 

Aula 44: Porcentagem, inequação logarítmica e divisão proporcional 

Nesta videoaula, o professor Hélio Marchioni abordará a resolução de atividades contendo 

aumento percentual, inequação logarítmica, interpretação de uma tabela percentual e divisão em 

partes inversamente proporcionais. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=8D35FqtMTAA 
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BIOLOGIA 

Aula 23: Reino Animallia – poríferos, cnidários, platelmintos e nematódeos. " 

Nesta videoaula, a professora Thaiane Falcão explicará sobre a estrutura animal, as características 

gerais de cada filo; as doenças causadas por vermes; a importância dos animais dentro das cadeias 

alimentares; e a evolução dentro dos filos estudados. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=eGefI14mR7k 

 

QUÍMICA 

Aula 25: Reações Orgânicas  

Nesta videoaula, o professor Romário Júnior Ferreira apresentará os tipos principais de reações 

orgânicas (hidro-halogenação, hidrogenação catalítica, reações de oxidação, reações de 

esterificação; reações de saponificação) e seus reagentes e produtos. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=N06wA6Qfktg 

 

HISTÓRIA 

Aula 22: Imperialismo e a Primeira Guerra Mundial 

Nesta videoaula, o professor José Quirino discorrerá acerca das transformações ocorridas na 

passagem do século XIX para o século XX, e o cenário da Primeira Guerra Mundial.  

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

 

GEOGRAFIA 

Aula 23: Deslocamentos e fluxos migratórios  

Nesta  videoaula, o professor Leonardo Fialho apresentará os principais conceitos sobre as 

migrações.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=INLm3kJaxrk 

 

FILOSOFIA 

Aula 12: O pensamento Kantiano 

Nesta videoaula, o professor Alexandre Chagas objetiva trazer as bases do pensamento de 

Emanuel Kant, a partir da sua biografia e principais obras; a revolução copernicana e o idealismo 

transcendental.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=U1VpuOnaulI 

 

LITERATURA       

Aula 12: Modernismo (2ª Geração – Prosa) 
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Nesta videoaula, a professora Gina Maciel dará continuidade ao Modernismo, apresentando a 

segunda geração de autores e suas características (prosa de ficção, nos romances regionalistas e 

urbanos) analisando fragmentos das obras deste período.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=5eMynl6LZ_Y 

 

LÍNGUA INGLESA 

Aula 15: If-Clauses  

Nesta videoaula, o professor João Henrique Valderato Silva explicará sobre If-Clauses, 

condicionais, preposições, vocabulário, questões do ENEM.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=bIYY2JqBv6Q&t=30s 

 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

Aula 6: Substantivos (Gênero e número).  

Nesta videoaula, a professora Míriam Henrique Silva irá abordar sobre o gênero do substantivo e 

número do substantivo. 

LINK:  https://www.youtube.com/watch?v=XP-3-a1A36o 
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