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Atualizado em 28/12/2020

14 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

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=4311&id=659

TV Univesp
+ APP

1º ano do EF I

07h30

Ciências

Reprise

Lavar as Mãos

Identificar hábitos de higiene do corpo e discutir as razões
pelas quais lavar as mãos antes de comer, escovar os
dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas são medidas
de prevenção, necessárias para a manutenção da saúde.

1º ano do EF I

08h00

Língua
Portuguesa

Reprise

Lista da Poção Mágica

Compreender o sistema de escrita alfabética.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=2985&id=449

TV Univesp
+ APP

1º ano do EF I

08h30

Língua
Portuguesa

Reprise

Lista de Compras da Bruxinha Nila

Relacionar elementos sonoros das palavras com sua
representação escrita.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=4049&id=449

TV Univesp
+ APP

Diferentes Propriedades dos Materiais

Propor a utilização de diferentes materiais para a
construção de objetos de uso cotidiano, tendo em vista
algumas propriedades desses materiais (flexibilidade,
dureza, transparência etc.).

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=1819&id=660

TV Univesp
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=2393&id=483

TV Univesp
+ APP

2º ano do EF I

09h00

Ciências

Reprise

2º ano do EF I

09h30

Língua
Portuguesa

Reprise

Contos... Contos e Mais Contos

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).

2º ano do EF I

10h00

Língua
Portuguesa

Reprise

O Reino do Lago Verde

Localizar informações explícitas em textos de diferentes
gêneros.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=4637&id=483

TV Univesp
+ APP

3º ano do EF I

10h30

Língua
Portuguesa

Reprise

Neve de Chocolate

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

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=4159&id=517

TV Univesp
+ APP

Cães e Lobos

Identificar características sobre o modo de vida (hábitos
alimentares, reprodução, locomoção, entre outros) dos
animais do seu cotidiano, comparando-os aos de outros
ambientes.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=4158&id=661

TV Univesp
+ APP

TV Univesp
+ APP

3º ano do EF I

11h00

Ciências

Reprise

3º ano do EF I

11h30

Língua
Portuguesa

Reprise

Divulgar Coisas Boas

Planejar o texto que será produzido, com a ajuda do
professor, conforme a situação comunicativa (quem
https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
escreve, para quem, para quê, quando e onde escreve), o
br/#!/midia?videoPlay=1903&id=517
meio/suporte de circulação do texto (impresso/digital) e as
características do gênero.

4º ano do EF I

14h00

Língua
Portuguesa

Reprise

Olho no Tema

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

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=4319&id=552

TV Univesp
+ APP
TV Univesp
+ APP

4º ano do EF I

14h30

Língua
Portuguesa

Reprise

Reflexão Sobre a Escrita – Parte 2

Planejar o texto que será produzido, com a ajuda do
professor, conforme a situação comunicativa (quem
https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
escreve, para quem, para quê, quando e onde escreve), o
br/#!/midia?videoPlay=2107&id=552
meio/suporte de circulação do texto (impresso/digital) e as
características do gênero.

4º ano do EF I

15h00

Ciências

Reprise

Microrganismos na Alimentação

Explicar a participação de microrganismos na produção de https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=4161&id=662
alimentos, combustíveis, medicamentos, entre outros.

TV Univesp
+ APP

5º ano do EF I

15h30

Língua
Portuguesa

Reprise

Nas Entrelinhas 2

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

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=2525&id=586

TV Univesp
+ APP

5º ano do EF I

16h00

Língua
Portuguesa

Reprise

Qual é o assunto?

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

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=2835&id=586

TV Univesp
+ APP

Humanos e Seu Ambiente

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=4164&id=663

TV Univesp
+ APP

5º ano do EF I

16h30

Ciências

Reprise
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Atualizado em 28/12/2020

14 de Janeiro de 2021
Ano/Série

6º ano do EF II

6º ano do EF II

6º ano do EF II

7º ano do EF II

7º ano do EF II

Horário
início
07h30

08h15

Componente
Língua
Portuguesa

Arte

Tipo de
Conteúdo

Ensino Fundamental - Anos Finais
Título da Aula

Habilidade

Reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades
https://aulascentrodemidiasp.educacao.
da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=5001&id=316
preconceito linguístico.

TV Educação
+ APP

Reprise

Fatores do Movimento Dançado

Experimentar e analisar os fatores de movimento
(tempo, peso, fluência e espaço) como elementos que,
combinados, geram as ações corporais e o movimento
dançado.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1679&id=321

TV Educação
+ APP

Tipos e Elementos de Paisagens e
Suas Transformações

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=186&id=324

APP

Fazer uso consciente e reflexivo da norma-padrão em
situações de fala e de escrita em textos de diferentes
gêneros, levando em consideração o contexto, a situação
de produção e as características do gênero.

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/
midia?videoPlay=6205&id=348

TV Educação
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1682&id=353

TV Educação
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1837&id=356

APP

Reprise

Geografia

Reprise

09h00

Língua
Portuguesa

Aula inédita (ao
vivo)

Quiz parte 1

Reprise

Experimentar e analisar os fatores de movimento
Prática de Ginástica Rítmica – Esporte (tempo, peso, fluência e espaço) como elementos que,
Técnico Combinatório
combinados, geram as ações corporais e o movimento
dançado.

Arte

Canal de
exibição

O Português Falado no Brasil e em
Outros Países

09h00

09h45

Link para repositório

7º ano do EF II

10h30

Geografia

Reprise

As Migrações no Brasil e no Mundo

Identificar os processos migratórios internos e externos,
reconhecendo as contribuições dos povos indígenas,
africanos, europeus, asiáticos, entre outros, para a formação
da sociedade brasileira, em diferentes regiões do nosso país,
em especial no Estado de São Paulo.

8º ano do EF II

09h45

Língua
Portuguesa

Reprise

Sobre Trilhos e Trilhas

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

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=3551&id=380

APP

Criação e Improvisos na Dança

Investigar e experimentar procedimentos de improvisação
e de criação do movimento como fonte para a construção
de vocabulários e repertórios próprios.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1685&id=385

TV Educação
+ APP

A Geopolítica da América Latina e
África

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=1840&id=388

TV Educação
+ APP

Hegemonia Europeia

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.
https://aulascentrodemidiasp.educacao.
Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=3491&id=420
Oriente, a partir do Sistema Colonial implantado pelas
potências europeias, e analisar as consequências políticas,
econômicas, sociais, culturais e ambientais para diferentes
países.

TV Educação
+ APP

TV Educação
+ APP

8º ano do EF II

8º ano do EF II

9º ano do EF II

10h30

11h15

14h00

Arte

Geografia

Geografia

Reprise

Reprise

Reprise

9º ano do EF II

14h45

Arte

Reprise

Dança Contemporânea

Identificar e analisar diferentes estilos musicais em
https://aulascentrodemidiasp.educacao.
gêneros da música popular brasileira e estrangeira,
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=863&id=417
contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a
aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical.

9º ano do EF II

15h30

Língua
Portuguesa

Reprise

Quanto diz um post?

Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua
adequação ao contexto de produção e circulação.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.
sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=2302&id=412

APP

Ensino Médio
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Ano/Série

Horário início Componente

Ensino Médio

Tipo de
Conteúdo

Título da Aula

Habilidade
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

14h45

Língua
Portuguesa

Reprise

“Que som é este?”

1ª série do EM

15h30

Sociologia

Aula inédita (ao
vivo)

Desigualdade – Baseada em Fatos Reais Distinguir diferença de desigualdade.

1ª série do EM

16h15

Filosofia

Aula inédita (ao
vivo)

Justiça Social – Parte 2

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

Link para repositório

Canal de
exibição

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=4870&id=1

APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=6677&id=11

TV Educação
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=6678&id=16

TV Educação
+ APP

TV Educação
+ APP

2ª série do EM

17h00

Língua
Portuguesa

Aula inédita (ao
vivo)

Como Elaborar uma Opinião

Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
apresentados para defendê-la ou refutá-la.
Estabelecer relações lógico-discursivas, analisando br/#!/midia?videoPlay=6690&id=31
o valor argumentativo dos conectivos.

2ª série do EM

17h45

Sociologia

Aula inédita (ao
vivo)

Violência – Multicausal e
Pluridimensional

Compreender o que é violência em suas diferentes
dimensões.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=6691&id=41

TV Educação
+ APP

2ª série do EM

18h30

Filosofia

Reprise

Ética: Para quê?

Questionar a realidade social e planejar ações de
intervenção solidária.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=4947&id=46

APP

Política: Um Caminho para a Igualdade
na Diversidade

Identificar marcas dos discursos filosóficos,
mitológicos e religiosos. Questionar o papel
social do Estado e das leis. Reconhecer o caráter
insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de
certas explicações normalmente aceitas pelo
senso comum para o problema da desigualdade.
Distinguir a perspectiva de Platão (natureza) da
concepção de Rousseau (convenção) acerca da
desigualdade social.

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=1813&id=72

APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=6716&id=57

TV Educação
+ APP

https://aulascentrodemidiasp.educacao.sp.gov.
br/#!/midia?videoPlay=2199&id=67

TV Educação
+ APP

3ª série do EM

17h45

Filosofia

Reprise

3ª série do EM

18h30

Língua
Portuguesa

Aula inédita (ao
vivo)

Coesão

Relacionar diferentes produções artísticas e
culturais contemporâneas com outras obras do
passado, procurando aproximações de temas
e sentidos. Reconhecer o efeito de sentido
decorrente do uso da pontuação e de outras
notações.

3ª série do EM

19h15

Sociologia

Reprise

Movimento LGBT e Ambientalista

Reconhecer e identificar algumas das principais
reivindicações dos movimentos sociais
contemporâneos.

