Programação sujeita a alterações. Por favor, confira as informações diariamente.																	

Atualizado em 04/01/2021

07 de Janeiro de 2021
Ano/Série

Horário Componente Tipo de Conteúdo
início

Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Título da Aula

Habilidade

Link para repositório

Canal de
exibição

1º ano do EF I

07:30

Ciências

Reprise

Principais Partes do Corpo Humano

Localizar, nomear e representar as partes do corpo
humano, por meio de desenhos, app, softwares e/ou
modelos tridimensionais, e explicar as funções de cada
parte.

1º ano do EF I

08:00

Língua
Portuguesa

Reprise

Desafio da Cruzadinha

Compreender o sistema de escrita alfabética.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=2946&id=449

TV Univesp
+ APP

1º ano do EF I

08:30

Língua
Portuguesa

Reprise

Ingredientes da Poção do Bem

Relacionar elementos sonoros das palavras com sua
representação escrita.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=4020&id=449

TV Univesp
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=995&id=660

TV Univesp
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=2356&id=483

TV Univesp
+ APP

Identificar de que materiais os objetos utilizados no dia
a dia são feitos (metal, madeira, vidro, entre ouros), como
são utilizados e pesquisar informações relacionadas ao
uso desses objetos no passado.
Ler e compreender, em colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor, textos do campo artísticoliterário (contos populares, de fadas, acumulativos, de
assombração, entre outros).

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=3207&id=659

TV Univesp
+ APP

2º ano do EF I

09:00

Ciências

Reprise

Do que são feitos os objetos?

2º ano do EF I

09:30

Língua
Portuguesa

Reprise

Compreensão em Leitura

2º ano do EF I

10:00

Língua
Portuguesa

Reprise

Localizando Informações

Localizar informações explícitas em textos de diferentes
gêneros.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=2581&id=483

TV Univesp
+ APP

3º ano do EF I

10:30

Língua
Portuguesa

Reprise

Informações Explícitas

Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros
(assunto/tema), demonstrando compreensão global.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=962&id=517

TV Univesp
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=3215&id=661

TV Univesp
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1864&id=517

TV Univesp
+ APP

Identificar características sobre o modo de vida (hábitos
alimentares, reprodução, locomoção, entre outros) dos
animais do seu cotidiano, comparando-os aos de outros
ambientes.
Planejar o texto que será produzido, com a ajuda do
professor, conforme a situação comunicativa (quem
escreve, para quem, para quê, quando e onde escreve), o
meio/suporte de circulação do texto (impresso/digital) e
as características do gênero.

3º ano do EF I

11:00

Ciências

Reprise

Modo de Vida dos Animais

3º ano do EF I

11:30

Língua
Portuguesa

Reprise

Comunicar-se é preciso!

4º ano do EF I

14:00

Língua
Portuguesa

Reprise

O que é o tema?

Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros
(assunto/tema), demonstrando compreensão global.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=4162&id=552

TV Univesp
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=2069&id=552

TV Univesp
+ APP

4º ano do EF I

14:30

Língua
Portuguesa

Reprise

Reflexão Sobre a Escrita

Planejar o texto que será produzido, com a ajuda do
professor, conforme a situação comunicativa (quem
escreve, para quem, para quê, quando e onde escreve), o
meio/suporte de circulação do texto (impresso/digital) e
as características do gênero.

4º ano do EF I

15:00

Ciências

Reprise

Microrganismos pra quê?

Explicar a participação de microrganismos na produção
de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre outros.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=3219&id=662

TV Univesp
+ APP

5º ano do EF I

15:30

Língua
Portuguesa

Reprise

Nas Entrelinhas

Inferir informações implícitas, na leitura de textos de
diferentes gêneros.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=2488&id=586

TV Univesp
+ APP

5º ano do EF I

16:00

Língua
Portuguesa

Reprise

Qual é o tema? – Parte 2

Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros
(assunto/tema), demonstrando compreensão global.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1909&id=586

TV Univesp
+ APP

Equilíbrio Ambiental: Possíveis ações

Identificar os efeitos decorrentes da ação do ser humano
sobre o equilíbrio ambiental, relacionando a vegetação
com o ciclo da água e a conservação dos solos, dos
cursos de água e da qualidade do ar atmosférico.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=3223&id=663

TV Univesp
+ APP

5º ano do EF I

16:30

Ciências

Reprise

Programação sujeita a alterações. Por favor, confira as informações diariamente.																	

Atualizado em 04/01/2021

07 de Janeiro de 2021
Ano/Série
6º ano do EF II

Horário
início
07:30

Componente
Língua
Portuguesa

Tipo de
Conteúdo
Reprise

Ensino Fundamental - Anos Finais
Título da Aula

Habilidade

Link para repositório

Canal de
exibição

Caricaturando

Inferir, em textos multissemióticos, o efeito de sentido
(humor, ironia ou crítica) produzido pelo uso de palavras,
expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos,
pontuação, entre outros.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=2964&id=316

TV Educação
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=4197&id=320

TV Educação
+ APP

APP

Reprise

DNA – Deoxyribonucleic acid

Coletar informações do grupo, perguntando e
respondendo sobre a família, os amigos, a escola
e a comunidade. Aplicar os conhecimentos da
Língua Inglesa para falar de si e de outras pessoas,
explicitando informações pessoais e características
relacionadas a gostos, preferências e rotinas. Planejar
apresentação sobre a família, a comunidade e a escola,
compartilhando-a oralmente com o grupo. Construir
repertório relativo às expressões usadas para o convívio
social e o uso da Língua Inglesa em sala de aula.

Reprise

A Geografia e as Paisagens

EF06GE01 - Descrever elementos constitutivos das
paisagens e comparar as modificações nos lugares de
vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=147&id=324

O Rádio é o Cara

EF06GE02 - Analisar e comparar modificações de
paisagens por diferentes tipos de sociedades, com
destaque para os povos originários e comunidades
tradicionais em diferentes lugares.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=2621&id=348

TV Educação
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=5003&id=352

TV Educação
+ APP

6º ano do EF II

08:15

Língua
Estrangeira
Moderna Inglês

6º ano do EF II

09:00

Geografia

09:00

Língua
Portuguesa

7º ano do EF II

09:45

Língua
Estrangeira
Moderna Inglês

Reprise

British vs. American English

Explorar modos de falar em Língua Inglesa, refutando
preconceitos e reconhecendo a variação linguística como
fenômeno natural das línguas.

7º ano do EF II

10:30

Geografia

Reprise

Diversidade Cultural no Brasil:
Indígena e africana

Analisar as influências indígenas e africanas no processo de
formação da cultura brasileira e relacionar com a atuação
dos movimentos sociais contemporâneos no Brasil.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1224&id=356

APP

8º ano do EF II

09:45

Língua
Portuguesa

Reprise

Passeando pelos Gêneros Textuais –
Parte 3

Utilizar, ao produzir diferentes gêneros textuais,
conhecimentos linguísticos e gramaticais.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1600&id=380

APP

10:30

Língua
Estrangeira
Moderna Inglês

Reprise

What do native English Speakers have
for breakfast?

Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre
pessoas de culturas diferentes que falam a Língua Inglesa. https://aulascentrodemidiasp.educacao.
Inferir informações e relações que não aparecem de modo sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1917&id=384
explícito no texto para construção de sentidos.

TV Educação
+ APP

América Latina: Primeiros habitantes

EF08GE23 - Identificar paisagens da América Latina e
associá-las, por meio de representações cartográficas,
aos diferentes povos da região, com base em aspectos
da geomorfologia, da biogeografia, da hidrografia e da
climatologia. Aplicar os conceitos de Estado, nação,
território, governo e país e analisar os conflitos e tensões
na contemporaneidade, com destaque para as situações
geopolíticas na América e na África e suas múltiplas
regionalizações a partir do pós-guerra.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=3739&id=388

TV Educação
+ APP

Ocidente e Oriente: O mundo dividido

EF09GE01 - Analisar criticamente de que forma a
hegemonia europeia foi exercida em várias regiões
do planeta, notadamente em situações de conflitos,
intervenções militares e/ou influência cultural, em
diferentes tempos e lugares. Associar o critério de divisão
do mundo em Ocidente e Oriente, a partir do Sistema
Colonial implantado pelas potências europeias, e analisar
as consequências políticas, econômicas, sociais, culturais
e ambientais para diferentes países.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=3741&id=420

TV Educação
+ APP

Have you ever done an experiment?

Fazer uso da Língua Inglesa para expor pontos de
vista, argumentos e contra-argumentos, considerando
o contexto e os recursos linguísticos voltados para a
eficácia da comunicação. Compartilhar, com os colegas,
a leitura dos textos escritos pelo grupo, valorizando
os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e
respeito. Reconhecer, nos novos gêneros digitais (blogues,
mensagens instantâneas, tweets, entre outros), novas
formas de escrita (abreviação de palavras, palavras com
combinação de letras e números, pictogramas, símbolos
gráficos, entre outras) na constituição das mensagens.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=2112&id=416

TV Educação
+ APP

Muito Mais Que uma HQ

Participar de práticas de compartilhamento de leitura/
recepção de obras literárias/manifestações artísticas,
tecendo, quando possível, comentários de ordem estética
e afetiva.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1726&id=412

APP

7º ano do EF II

8º ano do EF II

8º ano do EF II

9º ano do EF II

9º ano do EF II

9º ano do EF II

11:15

14:00

Geografia

Geografia

14:45

Língua
Estrangeira
Moderna Inglês

15:30

Língua
Portuguesa

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Ensino Médio

Programação sujeita a alterações. Por favor, confira as informações diariamente.																	

Atualizado em 04/01/2021

07 de Janeiro de 2021
Ano/Série

Horário início Componente

Tipo de
Conteúdo

Ensino Médio
Título da Aula

Habilidade

Link para repositório

Canal de
exibição

1ª série do EM

14:45

Língua
Portuguesa

Reprise

Ler em Todos os Sentidos

Relacionar informações sobre concepções
artísticas e procedimentos de construção do
texto literário com os contextos de produção,
para atribuir significados de leituras críticas em
diferentes situações.

1ª série do EM

15:30

Sociologia

Aula inédita (ao
vivo)

Alguns São Mais Desiguais Que Outros

Distinguir diferença de desigualdade.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=6671&id=11

TV Educação
+ APP

1ª série do EM

16:15

Filosofia

Aula inédita (ao
vivo)

Justiça Social – Parte 1

Analisar a questão da pobreza no âmbito da
reflexão sobre justiça social.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=6672&id=16

TV Educação
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=484&id=31

TV Educação
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=4530&id=1

APP

2ª série do EM

17:00

Língua
Portuguesa

Reprise

Simulando um Vestibular

1. Estabelecer relação entre a tese e os
argumentos apresentados para defendê-la
ou refutá-la. 2. Estabelecer relações lógicodiscursivas, analisando o valor argumentativo dos
conectivos.

2ª série do EM

17:45

Sociologia

Aula inédita (ao
vivo)

Violência – O Mal Ambíguo

Compreender o que é violência em suas diferentes
dimensões.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=6687&id=41

TV Educação
+ APP

Solidariedade e Cidadania

Questionar a realidade social e planejar ações
de intervenção solidária;Identificar problemas
socioespaciais e ambientais urbanos,
caracterizando-os e propondo ações para a
melhoria das condições de vida nas cidades
brasileiras

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=556&id=46

APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=1611&id=72

APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=6707&id=57

TV Educação
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=2010&id=67

TV Educação
+ APP

2ª série do EM

18:30

Filosofia

Reprise

3ª série do EM

17:45

Filosofia

Reprise

Desigualdades

3ª série do EM

18:30

Língua
Portuguesa

Aula inédita (ao
vivo)

De onde vem a inspiração?

3ª série do EM

19:15

Sociologia

Reprise

Movimentos Sociais – Movimento
Negro

Reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo
e mesmo ideológico de certas explicações
normalmente aceitas pelo senso comum para o
problema da desigualdade.
Relacionar diferentes produções artísticas e
culturais contemporâneas com outras obras do
passado, procurando aproximações de tema e
sentido.
Reconhecer e identificar algumas das principais
reivindicações dos movimentos sociais
contemporâneos.

