5ª SEMANA
14 a 18/12/2020

AGENDA SEMANAL
SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

BIOLOGIA

QUÍMICA

BIOLOGIA

FÍSICA

QUÍMICA

BIOLOGIA

QUÍMICA

BIOLOGIA

FÍSICA

QUÍMICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

FÍSICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

FÍSICA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

SEGUNDA-FEIRA
COMPONENTE
CURRICULAR

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DATA: 14/12/2020
OBJETOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS

JÁ
ESTUDEI

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/conteudo/exibir/7
668
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/conteudo/exibir/7
359
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/conteudo/exibir/7
186
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/conteudo/exibir/5
232

BIOLOGIA

Anatomia e Fisiologia Humana

BIOLOGIA

Anatomia e Fisiologia Humana

MATEMÁTICA

Função do 2º grau

https://blogdoenem.com.br/?s=fun%C3%A7%C3%A3o+2
%C2%BA+grau

MATEMÁTICA

Função do 2º grau

https://blogdoenem.com.br/?s=fun%C3%A7%C3%A3o+2
%C2%BA+grau

HABILIDADES
H 19 - Identificar representações algébricas que expressem relações entre grandezas.
H 20 - Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas.
H13 - Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres
vivos.
H14- Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa,
relações com o ambiente, sexualidade, entre outros.
H15 - Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização
dos sistemas biológicos.

TERÇA-FEIRA

DATA: 15/12/2020

COMPONENTE
CURRICULAR

OBJETOS DE CONHECIMENTO

QUÍMICA

Reações Inorgânicas

QUÍMICA

Reações Inorgânicas

MATEMÁTICA

Função Modular

MATEMÁTICA

Função Modular

OBJETOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS

JÁ
ESTUDEI

https://www.youtube.com/watch?v=Ann4
Wf6DcXk
https://cursoenemgratuito.com.br/simulad
o-reacoes-de-neutralizacao/
https://www.youtube.com/watch?v=N5zt7rW9_s
https://www.youtube.com/watch?v=N5zt7rW9_s

HABILIDADES
H24 - Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas.
H17- Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas,
químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
H20 - Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas.
H24- Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências.
H25 - Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos.

QUARTA-FEIRA
COMPONENTE
CURRICULAR

DATA: 16/12/2020

OBJETOS DE CONHECIMENTO

OBJETOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS

BIOLOGIA

Genética

BIOLOGIA

Genética

FÍSICA

ONDULATÓRIA: Movimento Oscilatório / Ondas:
O Que São, Como Se Comportam

Http://Pat.Educacao.Ba.Gov.Br/Emitec/Dis
ciplinas/Exibir/Id/4874
Http://Pat.Educacao.Ba.Gov.Br/Emitec/Dis
ciplinas/Exibir/Id/4929
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/dis
ciplinas/exibir/id/5866
https://www.youtube.com/watch?v=gEpO
_ultTBo
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/con
teudo/exibir/5572

FÍSICA

ONDULATÓRIA: Ondas e Fenômenos
Ondulatórios

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/con
teudo/exibir/4959

JÁ
ESTUDEI

HABILIDADES
H11- Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos
envolvidos em produtos biotecnológicos.
H13- Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres
vivos.
H01- Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos
em diferentes contextos.

QUINTA-FEIRA
COMPONENTE
CURRICULAR

OBJETOS DE CONHECIMENTO

FÍSICA

Leis de Newton: 1ª Lei - Princípio da Inércia, 2ª
Lei - Lei Fundamental da Dinâmica.

FÍSICA

As Leis de Newton: 3ª Lei de Newton – Princípio
da Ação e Reação; Força Peso e Força Normal

MATEMÁTICA

Função Modular

MATEMÁTICA

Função Modular

DATA: 17/12/2020
OBJETOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS

JÁ
ESTUDEI

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/con
teudo/exibir/6510
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/con
teudo/exibir/4917
https://www.youtube.com/watch?v=N5zt7rW9_s
https://www.youtube.com/watch?v=N5zt7rW9_s

HABILIDADES
H03 - Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em
diferentes culturas.
H2: Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com interpretações baseadas no senso
comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.
H24- Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências.
H26 - Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos.

SEXTA-FEIRA

DATA: 18/12/2020

COMPONENTE
CURRICULAR

OBJETOS DE CONHECIMENTO

QUÍMICA

Propriedades da matéria

QUÍMICA

Propriedades da matéria

MATEMÁTICA

Construção de gráfico da função modular

MATEMÁTICA

Construção de gráfico da função Modular

OBJETOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS

JÁ
ESTUDEI

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/con
teudo/exibir/4469
http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/con
teudo/exibir/2567
https://www.youtube.com/watch?v=N5zt7rW9_s&list=RDCMUC_53VGoH_0XLF
mYVpGMvhvg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=N5zt7rW9_s&list=RDCMUC_53VGoH_0XLF
mYVpGMvhvg&index=1

HABILIDADES
H24 – Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências.
H25 – Resolver problemas com dados apresentados em tabelas ou gráficos.
H18- Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às
finalidades a que se destinam.
H24- Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas.

