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

Atualizado em 04/01/2021

08 de Janeiro de 2021
Ano/Série
1º ano do EF I

Horário Componente Tipo de Conteúdo
início
07:30

História

Reprise

Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Título da Aula

Habilidade

Link para repositório

Canal de
exibição

Transformações Pessoais

Reconhecer transformações pessoais a partir do
registro das lembranças particulares, da família ou da
comunidade.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=4019&id=458

TV Univesp
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=2391&id=459

TV Univesp
+ APP

1º ano do EF I

08:00

Matemática

Reprise

Figuras Geométricas ao Nosso Redor

Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros,
esferas e blocos retangulares) a objetos cotidianos do
mundo físico.

1º ano do EF I

08:30

Língua
Portuguesa

Reprise

Leitura de Poema – Parte 2

Compreender o sistema de escrita alfabética.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=4631&id=449

TV Univesp
+ APP

2º ano do EF I

09:00

História

Reprise

Marcando as Horas

Identificar e utilizar diferentes marcadores do tempo
presentes na comunidade, como relógio e calendário.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=4753&id=492

TV Univesp
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=2397&id=493

TV Univesp
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=4627&id=483

TV Univesp
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=4037&id=527

TV Univesp
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=3047&id=528

TV Univesp
+ APP

Reconhecer, comparar e nomear figuras planas
(círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por meio de
características comuns, em desenhos apresentados em
diferentes disposições ou em sólidos geométricos.
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).
Identificar e respeitar os grupos populacionais que
formam a cidade, o município e a região, as relações
estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a
formação da cidade, como fenômenos migratórios (vida
rural/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento de
grandes empresas etc.
Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem
de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os
registros numéricos, a partir das regularidades do sistema
de numeração decimal e em língua materna.

2º ano do EF I

09:30

Matemática

Reprise

Reconhecer Figuras Planas no Tangram

2º ano do EF I

10:00

Língua
Portuguesa

Reprise

Como as Fadinhas Ganham suas
Varinhas Encantadas? – Parte 1

3º ano do EF I

10:30

História

Reprise

O riacho estava lá!

3º ano do EF I

11:00

Matemática

Reprise

Ler, escrever e comparar números
naturais

3º ano do EF I

11:30

Língua
Portuguesa

Reprise

Sinais de Pontuação: Cada um no seu
cada um

Analisar os efeitos de sentido provocados pelo uso da
pontuação (ponto final, ponto de interrogação, ponto de
exclamação, dois-pontos e travessão).

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=4638&id=517

TV Univesp
+ APP

Reprise

Modos de Vida pelos Tempos

Identificar as transformações ocorridas na cidade ao
longo do tempo e discutir suas interferências nos modos
de vida de seus habitantes, tomando como ponto de
partida o presente.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=4242&id=561

TV Univesp
+ APP

Reprise

Ler, escrever e ordenar números naturais, com pelo
menos três ordens, observando as regularidades do
sistema de numeração decimal. Elaborar e resolver
situações-problema com números naturais envolvendo
adição e subtração, utilizando estratégias diversas,
Uma Visita Virtual/Medir Comprimentos
como cálculo mental e algoritmos, além de fazer
estimativas e/ou arredondamento do resultado. Medir e
estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e
capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas
mais usuais, e recorrendo a instrumentos.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=5183&id=562

TV Univesp
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=2022&id=552

TV Univesp
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=2267&id=595

TV Univesp
+ APP

4º ano do EF I

4º ano do EF I

14:00

História

14:30

Matemática

4º ano do EF I

15:00

Língua
Portuguesa

Reprise

A Expressividade no Uso da Pontuação

5º ano do EF I

15:30

História

Reprise

Memória a Tradição

5º ano do EF I

16:00

Matemática

Reprise

De 10 em 10 – Parte A

EF05MA01 - Ler, escrever e ordenar números naturais até
a ordem das centenas de milhar, com compreensão das
principais características do sistema de numeração decimal.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=4472&id=596

TV Univesp
+ APP

5º ano do EF I

16:30

Língua
Portuguesa

Reprise

Você é o Autor II

Produzir textos de diferentes gêneros, considerando a
situação comunicativa.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=2867&id=586

TV Univesp
+ APP

Compreender os efeitos de sentido decorrentes do uso
de diferentes pontuações (ponto final, de interrogação, de
exclamação, dois-pontos, travessão em diálogos).
Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a
vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a
diferentes fontes, incluindo orais.

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

Atualizado em 04/01/2021

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

Horário
início
07:30

Componente
Eletivas

Tipo de
Conteúdo
Reprise

Ensino Fundamental - Anos Finais
Título da Aula
Para colher, é preciso plantar!

Habilidade
N/A
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.
EF06HI08B - Identificar, a partir de documentos visuais
e escritos, as principais características das sociedades
indígenas da América, em especial seus aportes
tecnológicos, culturais e sociais.
EF07HI09 - Analisar os diferentes impactos da conquista
europeia da América para as populações ameríndias e
identificar as principais formas de resistência. EF07HI12 Identificar a distribuição territorial da população brasileira
em diferentes épocas, considerando a diversidade étnicoracial, étnico-cultural (indígena, africana, europeia e
asiática) e os interesses políticos e econômicos.
Fazer uso consciente e reflexivo da norma-padrão em
situações de fala e escrita em textos de diferentes
gêneros, levando em consideração o contexto, a situação
de produção e as características do gênero.

Link para repositório

Canal de
exibição

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=4874&id=341

TV Educação
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=3003&id=316

TV Educação
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=505&id=325

APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1133&id=357

TV Educação
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1226&id=348

TV Educação
+ APP

6º ano do EF II

08:15

Língua
Portuguesa

Reprise

É meme?

6º ano do EF II

09:00

História

Reprise

Povos Indígenas Brasileiros
(pré-cabralina)

7º ano do EF II

09:00

História

Reprise

Relações de Poder, Resistências na
América Latina e Desdobramentos da
Colonização Europeia

7º ano do EF II

09:45

Língua
Portuguesa

Reprise

“Ligando e significando…”

7º ano do EF II

10:30

Eletivas

Reprise

Bora Criar!

N/A

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1440&id=373

APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=937&id=389

APP

8º ano do EF II

09:45

História

Reprise

Processos de Independência nas
Américas

EF08HI06 - Aplicar os conceitos de Estado, nação,
território, governo e país para o entendimento de conflitos
e tensões, no contexto das independências americanas.
EF08HI11 - Identificar e explicar os protagonismos e a
atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de
independência no Brasil, na América Espanhola e no Haiti.

8º ano do EF II

10:30

Língua
Portuguesa

Reprise

(Re)Visitando a Gramática

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

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1231&id=380

TV Educação
+ APP

8º ano do EF II

11:15

Eletivas

Reprise

Bora Criar!

N/A

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1444&id=405

TV Educação
+ APP

9º ano do EF II

14:00

História

Aula inédita
(ao vivo)

Processos de descolonização da
África e da Asia

Descrever e avaliar os processos de descolonização na
África e na Ásia, identificando o papel dos principais
movimentos nacionalistas nas lutas de independência.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=6759&id=421

TV Educação
+ APP

9º ano do EF II

14:45

Eletivas

Reprise

Todos Moramos na Mesma Casa

N/A

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=2224&id=438

TV Educação
+ APP

A Rotina do Escritor

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=1403&id=412

APP

9º ano do EF II

15:30

Língua
Portuguesa

Reprise

Ensino Médio

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

Atualizado em 04/01/2021

08 de Janeiro de 2021
Ano/Série
1ª série do EM

Horário
início
14:45

Componente
Língua
Estrangeira
Moderna - Inglês

Ensino Médio

Tipo de
Conteúdo

Título da Aula

Reprise

Passive Voice

Habilidade
Reconhecer o uso do passado simples e da voz
passiva em um texto informativo.
Analisar as desigualdades relativas ao
conhecimento técnico e tecnológico produzido
pelas diversas sociedades em diferentes
circunstâncias espaço-temporais.
Reconhecer o uso do passado simples e da voz
passiva em um texto informativo. Reconhecer os
usos de pronomes interrogativos e de pronomes
relativos (who, that, where, when). Ler, compreender,
analisar e interpretar: opinião do leitor, classificados,
primeira página, notas de correção, piadas, adivinhas
e diálogos, inferindo seus traços característicos,
bem como suas finalidades e usos sociais.
Ler, compreender, analisar e interpretar: sinopses e
resenhas críticas de filmes, roteiros, piadas, adivinhas
e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem
como suas finalidades e usos sociais.
Identificar problemas socioespaciais e ambientais
urbanos, caracterizando-os e propondo ações
para a melhoria das condições de vida nas cidades
brasileiras.

Link para repositório

Canal de
exibição

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=1241&id=5

APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=1650&id=9

TV Educação
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=1850&id=5

TV Educação
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=4964&id=35

TV Educação
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=1243&id=39

TV Educação
+ APP

15:30

Geografia

Reprise

A Globalização e a Desigualdade –
Parte 2

16:15

Língua
Estrangeira
Moderna - Inglês

Reprise

Review 2nd Term

2ª série do EM

17:00

Língua
Estrangeira
Moderna - Inglês

Reprise

Horror or Comedy?

2ª série do EM

17:45

Geografia

Reprise

Cidades Brasileiras: Problemas e
ações de melhoria socioambientais

2ª série do EM

18:30

Reprise

Where to go?

Identificar as situações de uso de diferentes
tempos verbais.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=2610&id=35

APP

3ª série do EM

17:45

Reprise

Charles Dickens

Reconhecer e usar verbos que indicam diferentes
habilidades.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=1457&id=61

APP

Equality

Ler, compreender, analisar e interpretar:
depoimentos, livreto de apresentação de cursos
universitários (índice, carta de boas-vindas,
tabelas com cursos, resumo dos cursos, relatos
de experiência, textos informativo-descritivos,
testemunhos), piadas, adivinhas e diálogos,
inferindo seus traços característicos, bem como
suas finalidades e usos sociais.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=3246&id=61

TV Educação
+ APP

Regionalização Mundial

Associar e interpretar mapas sobre a distribuição
da riqueza mundial e o número de pessoas
refugiadas, para identificar as distintas assimetrias
e integrações na ordem mundial.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=207&id=65

TV Educação
+ APP

1ª série do EM

1ª série do EM

3ª série do EM

3ª série do EM

18:30

19:15

Língua
Estrangeira
Moderna - Inglês
Língua
Estrangeira
Moderna - Inglês

Língua
Estrangeira
Moderna - Inglês

Geografia

Reprise

Reprise

