
 
 

SEMANA 26 

06/09/2021 a 10/09/2021 

 

REDAÇÃO 

Aula 51: O consumismo e seus impactos ambientais  

O professor Werllen Vieira Ferreira dará continuidade ao eixo temático meio ambiente, a partir 

do tema “O consumismo e seus impactos ambientais”, nesse sentido apresenta a diferenciação 

entre consumo consciente de consumismo; os impactos ambientais decorrentes do consumismo; 

relações entre capitalismo, consumismo e meio ambiente, e deste modo levantar argumentos 

capazes de produzir um posicionamento temático.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=EBq9NQTkDfc 

 

Aula 52: Desafios da gestão do lixo no Brasil 

O professor Werllen Vieira Ferreira traz o debate acerca dos “Desafios da gestão do lixo no 

Brasil” (Eixo temático meio ambiente), para tanto apresenta uma abordagem sobre a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos; as classificações adotadas para os diferentes tipos de lixo; as 

formas de consumo consciente e a responsabilidade compartilhada entre produção, consumo e 

destino dos resíduos a fim de capacitar os estudantes para produção textual acerca da temática.  

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

 

MATEMÁTICA 

Aula 45: MDC, Volumes e Unidades de Medida  

O professor Hélio Marchioni explicará sobre a aplicação do máximo divisor comum (MDC), bem 

como atividades envolvendo volume de cone e cilindro e a transformação de unidades de medidas 

(grama e litro). 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=MMk9zqbygLw 

 

Aula 46: Divisão proporcional, Funções e Gráficos 

Nesta videoaula serão explorados os seguintes conteúdos: divisão em partes diretamente 

proporcionais, função do 1º grau, interpretação de um gráfico em linha e cálculo da moda.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=CpNwRG1PT2Y 
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Aula 24: Reino Animalia- anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos.  

Nesta aula, a professora Thaiane Falcão explicará sobre a estrutura animal, identificar as 

características gerais de cada filo; relacionar a importância dos animais dentro das cadeias 

alimentares, e compreender a evolução dentro dos filos estudados.  

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

 

QUÍMICA 

Aula 26: Forças intermoleculares e a química orgânica 

Nesta aula, o professor Romário Júnior Ferreira abordará os tipos principais tipos de forças 

intermoleculares; a fim de demonstrar como essas as forças interferem na solubilidade de 

compostos orgânicos; e como interferem no ponto de fusão e ebulição de substancias orgânicas. 

Apresentará a aplicabilidade do conteúdo no cotidiano. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ITtAQVi6CQs 

 

HISTÓRIA 

Aula 23: Os Regimes Totalitários e a Segunda Guerra Mundial 

Nesta aula, o professor José Quirino trará para discussão a ascensão dos regimes totalitário na 

Europa e, a Segunda Guerra Mundial, trazendo as transformações mundiais ocorrida após a 

Segunda Grande Guerra. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=8oQkxtYSO64 

 

GEOGRAFIA 

Aula 24: Hidrografia: conceituações e caracterizações essenciais.  

Nesta aula, o professor Leonardo Fialho explicará sobre o conceito de bacia hidrográfica, as 

principais bacias hidrográficas brasileiras e seus potenciais, os conceitos de rio, mar, oceano, lago 

e lagoa, os aquíferos brasileiros, a utilização mais sustentável de recursos hídricos, e as disputas 

geopolíticas globais em torno do recurso hídrico. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Ls2PwlrOy-0 

 

FILOSOFIA 

Aula 13: O pensamento Kantiano (Parte 2) 

Nesta aula, o professor Alexandre Chagas dará continuidade ao pensamento kantiano trazendo os 

principais nuances do pensamento do autor, tais como a ética kantiana e os imperativos hipotético 

e categórico. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Vcs3Nsb0c0M 
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Aula 13: Modernismo (3ª Geração – Poesia) 

Nesta aula, a professora Gina Maciel dará continuidade ao Modernismo, com foco no período 

chamado de “Geração de 45”, identificando suas características: retorno ao passado, 

academicismo; passadismo; oposição à liberdade formal; experimentações artísticas (ficção 

experimental); realismo fantástico (contos fantásticos) e outras; para tanto fará análise de poesia 

do período. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=VfK04MY4jE0 

 

LÍNGUA INGLESA  

Aula 16: Reported Speech  

Nesta aula, o professor João Henrique Valderato Silva explicará sobre reported speech, embedded 

questions, phrasal verbs, vocabulário e questões do ENEM. 

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

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

Aula 7: Adjetivos  

Nesta videoaula, a professora Míriam Henrique Silva irá abordar sobre os adjetivos. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=womMDeSZj0E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VfK04MY4jE0
https://www.youtube.com/watch?v=SOorrRtKgcM
https://www.youtube.com/watch?v=womMDeSZj0E

