
 
 

CRONOGRAMA SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 2ª SÉRIE 

Período: 22 a 27 de junho de 2020 

TURMA 221 

HORÁRI
O 

SEG TER QUA QUI SEX SÁBADO 

07:15 BIO 
Aula 01: Aula on-

line: Sistema 
Endócrino 

 

BIO 
Aula 02: Aula on-

line: Sistema 
Endócrino (Parte 2). 

 

ING 
-Realizar a atividade– 

From the past to the 
future disponibilizado 
na plataforma Google 

Classroom. 

RED 
Videoaula referente 

ao critério B o qual 
analisa o projeto de 
texto na redação do 

Enem. 
Obs: Após a aula os 

discentes devem 
realizar a atividade 
de produção textual 
para fixar os critérios 
da competência 3 do 
Enem. O exercício 

estará disponível na 
sala Google para que 

os alunos possam 
realizar e encaminhar 

no tempo previsto 

GEO 
Ciência Todo Dia 10 

de out. de 2019 - A 
Verdade Sobre o 

Nióbio: 
https://youtu.be/Bw

GFMI5vg-s 
Responder: 
1.Onde podemos 
encontrar nióbio no 
mundo? 
2.Se o nióbio não é 
raro por que cerca de 
90% da produção 
mundial é brasileira? 

3.Qual o primeiro 
nome dado ao nióbio? 
Por quê? 
4.Quais as 
propriedades do 
nióbio merecem 
destaque? 

5.Onde o nióbio é 
utilizado? 

BIO 
Aula 04: Lista de 

exercício 2. 

08:05 MAT 
- Aula on-line: 

segunda-feira (dia 
22/06) (2º tempo) 
Lista de exercícios 

 

ING 
-Assista a videoaula 
From the past to the 

future e faça 
anotações. 

 

SOC 
Lista de exercício, 
com o objetivo de 

fixar o que foi 
trabalhado. Atividade 

enviada no 
Documento do 

Google 

MAT 
- Aula on-line: 
quinta-feira (dia 

25/06) (2º tempo) 
sobre o objeto de o 

conhecimento 
 
 

FÍS 
#Resolver os 

exercícios página 249 
– (P.212 e 213) 

 

ING 
-Carrer test – teste 
vocacional online 

(atividade com intuito 
de praticar leitura e 
vocabulário). Postar 

resultado na 
plataforma. 

https://youtu.be/BwGFMI5vg-s
https://youtu.be/BwGFMI5vg-s


 
08:55 FÍS 

#Elaborar resumo – 
Cap. 10: tópicos: 

meios de propagação 
da luz e fenômenos 

ópticos. 

FÍS 
#Aula on-line – 

CORREÇÃO – página 
214 – (P.186, P.187)        
- Disponível: (Google 

Classroom) via 
Google Meet 

 
 
 

MAT 
- Aula on-line: 

quarta-feira (dia: 
24/06) (3º tempo) 
probabilidade de 
intersecção de 2 

eventos 
 

BIO 
Aula 03: Videoaula: 
Sistema sensorial: 
Gustação e Olfação 

MAT 
- O aluno deverá 

fazer um resumo dos 
assuntos que são os 

objetos do 
conhecimento 

-Resolver exercícios 
do número 10 ao 

número 16 da página 
612 do livro texto 

FÍS 
SÁBADO LETIVO:  

Resolver os exercícios 
– página: 227 (T.191, 

192 e T.193) 

10:10 QUI 
Aula on-line mistura 

de soluções com 
solutos diferentes 

que reagem. 
 
 
 

FIL 
Resolução da lista de 

atividades. 
Exercício e apostila 

disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

GEO 
Aula on-line – 

plataforma Google 
classroom 

HIS 
Aula explicativa para 
o aluno através de 
aulas on-line. O 

aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas 
referente a cada 

capítulo. 

LIT 
2ª aula – Exercícios 

do capítulo 19 e 
atividade no 
classroom 

Fazer as atividades 
indicadas no 

cronograma até 
27/06 

FIL 
Produção de um 
fichamento sobre 

empirismo e 
racionalismo nos 

filósofos 
apresentados. René 
Descartes, Espinosa 

e Locke 

11:00 QUI 
Aula 02- preparação 

dos slids para 
apresentação na aula 

03. 
 

ART 
Aula on-line - Arte 

Moderna: 
Impressionismo 

QUI 
Aula on-line 

Apresentação dos 
slides e explicação 

das questões 
solicitadas para cada 

aluno. 
 
 

HIS 
Aula explicativa para 
o aluno através de 
aulas on-line. O 

aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas 
referente a cada 

capítulo. 

MAT 
-Pesquisar vídeos ou 

sites sobre 
probabilidade da    

intersecção de dois 
eventos. Filme 

Estrelas Além do 
Tempo 

ART 
Correção da atividade 

sobre o 
Impressionismo 

11:50 GRA 
Aula on-line sobre 

Conjunção– 
Classificação e 

Emprego - Correção 
das atividades. 

 
 

EF 
Aula Prática on-line 

no Meeting 
Material: Uniforme 
de Educação Física; 
Tênis; garrafinha de 

água;1 toalha de 
rosto. 

QUI 
Aula 04: resolução 

da lista 
disponibilizada no 

google. 
 

GEO 
Aula on-line – 

plataforma Google 
classroom 

HIS 
Aula explicativa para 
o aluno através de 
aulas on-line. O 

aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas 
referente a cada 

capítulo. 

EF 
Atividade postada na 

Sala Google 

14:05 --- --- GRA --- --- --- 



 
Atividades da 

Gramática 
p. 428 e 429 

14:55 --- --- ER 
Aula on-line: 
O Fenômeno 

Religioso 

--- --- --- 

16:10 --- --- FÍS 
#Aula on-line – 
INTRODUÇÃO À 

ÓPTICA - PARTE 1- 
Disponível: (Google 

Classroom) via 
Google Meet 

--- --- --- 

17:00 --- --- LIT 
221 (quarta e sexta) 
1ª aula- Aula on-line 

- Realismo 

--- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 222 

HORÁRI
O 

SEG TER QUA QUI SEX SÁBADO 

07:15 FÍS 
#Elaborar resumo – 

Cap. 10: tópicos: 
meios de propagação 
da luz e fenômenos 

ópticos. 
 
 

FÍS 
#Aula on-line – 

CORREÇÃO – página 
214 – (P.186, P.187)        
- Disponível: (Google 

Classroom) via 
Google Meet 

 
 

GEO 
Ciência Todo Dia 10 
de out. de 2019 - A 

Verdade Sobre o 
Nióbio: 

https://youtu.be/Bw
GFMI5vg-s 

Responder: 
1.Onde podemos 
encontrar nióbio no 
mundo? 
2.Se o nióbio não é 
raro por que cerca de 
90% da produção 
mundial é brasileira? 
3.Qual o primeiro 
nome dado ao nióbio? 
Por quê? 
4.Quais as 
propriedades do 
nióbio merecem 
destaque? 

5.Onde o nióbio é 
utilizado? 

BIO 
Aula 03: Videoaula: 
Sistema sensorial: 

Gustação e Olfação. 
 

SOC 
Lista de exercício, 
com o objetivo de 

fixar o que foi 
trabalhado. Atividade 

enviada no 
Documento do 

Google 

FÍS 
Resolver os exercícios 
– página: 227 (T.191, 

192 e T.193) 

08:05 BIO 
Aula 01: Aula on-

line: Sistema 
Endócrino 

 

FIL 
Resolução da lista de 

atividades. 
Exercício e apostila 

disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

MAT 
- O aluno deverá 

fazer um resumo dos 
assuntos que são os 

objetos do 
conhecimento 

 

QUI 
Aula on-line 

Apresentação dos 
slides e explicação 

das questões 
solicitadas para cada 

aluno. 

ART 
Aula on-line - Arte 

Moderna: 
Impressionismo 

FIL 
Produção de um 
fichamento sobre 

empirismo e 
racionalismo nos 

filósofos 
apresentados. René 
Descartes, Espinosa 

e Locke 

08:55 ING 
-Assista a videoaula 
From the past to the 

BIO ING 
-Realizar a atividade– 
From the past to the 

QUI 
Aula 04: resolução 

da lista 

GRA 
Atividades da 

Gramática 

BIO 
Aula 04: Lista de 

exercício 2. 

https://youtu.be/BwGFMI5vg-s
https://youtu.be/BwGFMI5vg-s


 
future e faça 
anotações. 

Aula 02: Aula on-
line: Sistema 

Endócrino (Parte 2). 
 

future disponibilizado 
na plataforma Google 

Classroom. 

disponibilizada no 
google. 

 

p. 428 e 429 

10:10 MAT 
- Aula on-line: 

segunda-feira (dia 
22/06) (4º tempo) 
Lista de exercícios 

 

MAT 
- Aula on-line: terça-
feira (dia 23/06) (4º 

tempo) sobre o objeto 
de o conhecimento 

 

MAT 
- Aula on-line: 

quarta-feira (dia: 
24/06) (4º tempo) 

 

LIT 
2ª aula – Exercícios 

do capítulo 19 e 
atividade no 
classroom 

Fazer as atividades 
indicadas no 

cronograma até 
27/06 

 

HIS 
Aula explicativa para 
o aluno através de 
aulas on-line. O 

aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas 
referente a cada 

capítulo. 

MAT 
Sábado letivo, 
27/06/2020: 

- Pesquisar vídeos ou 
sites sobre aplicações 

de probabilidade. 
Filme Estrelas Além 

do Tempo 

11:00 GEO 
Aula on-line – 

plataforma Google 
classroom 

GRA 
Aula on-line sobre 

Conjunção– 
Classificação e 

Emprego - Correção 
das atividades. 

 
 

LIT 
222 (quarta e quinta) 
1ª aula- Aula on-line 

- Realismo 

 

MAT 
- Resolver exercícios 

do número 10 ao 
número 16 da página 

612 do livro texto 
 

HIS 
Aula explicativa para 
o aluno através de 
aulas on-line. O 

aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas 
referente a cada 

capítulo. 

GRA 
Sábado letivo (27/06)  
Atividade: p. 430 da 

Gramática 

11:50 GEO 
Aula on-line – 

plataforma Google 
classroom 

EF 
Aula Prática on-line 

no Meeting 
Material: Uniforme 
de Educação Física; 
Tênis; garrafinha de 

água;1 toalha de 
rosto. 

RED 
Videoaula referente 
ao critério B o qual 
analisa o projeto de 
texto na redação do 

Enem. 
Obs: Após a aula os 

discentes devem 
realizar a atividade 
de produção textual 
para fixar os critérios 
da competência 3 do 
Enem. O exercício 

estará disponível na 
sala Google para que 

os alunos possam 
realizar e encaminhar 

no tempo previsto 

HIS 
Aula explicativa para 
o aluno através de 
aulas on-line. O 

aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas 
referente a cada 

capítulo. 

FÍS 
#Resolver os 

exercícios página 249 
– (P.212 e 213) 

EF 
Atividade postada na 

Sala Google 



 
14:05 --- --- FÍS 

#Aula on-line – 
INTRODUÇÃO À 

ÓPTICA - PARTE 1- 
Disponível: (Google 

Classroom) via 
Google Meet 

--- --- --- 

14:55 --- --- QUI 
Aula on-line mistura 

de soluções com 
solutos diferentes 

que reagem. 

--- --- --- 

16:10 --- --- QUI 
Aula 02- preparação 

dos slids para 
apresentação na aula 

03. 

--- --- --- 

17:00 --- --- ER 
Aula on-line: 
O Fenômeno 

Religioso 

--- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 223 

HORÁRI
O 

SEG TER QUA QUI SEX SÁBADO 

07:15 MAT 
- O aluno deverá 

fazer um resumo dos 
assuntos que são os 

objetos do 
conhecimento 

 

ING 
-Realizar a atividade– 
From the past to the 
future disponibilizado 
na plataforma Google 

Classroom. 
 

MAT 
- Resolver exercícios 

do número 10 ao 
número 16 da página 

612 do livro texto 
 

HIS 
Aula explicativa para 
o aluno através de 
aulas on-line. O 

aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas 
referente a cada 

capítulo. 

HIS 
Aula explicativa para 
o aluno através de 
aulas on-line. O 

aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas 
referente a cada 

capítulo. 

ING 
-Carrer test – teste 
vocacional online 

(atividade com intuito 
de praticar leitura e 
vocabulário). Postar 

resultado na 
plataforma. 

08:05 QUI 
Aula on-line mistura 

de soluções com 
solutos diferentes 

que reagem. 
 
 

BIO 
Aula 01: Aula on-

line: Sistema 
Endócrino 

 
 
 
 
 

QUI 
Aula on-line 

Apresentação dos 
slides e explicação 

das questões 
solicitadas para cada 

aluno. 
 
 

BIO 
Aula 03: Videoaula: 
Sistema sensorial: 

Gustação e Olfação. 
 

HIS 
Aula explicativa para 
o aluno através de 
aulas on-line. O 

aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas 
referente a cada 

capítulo. 

BIO 
Aula 04: Lista de 

exercício 2. 
 

08:55 QUI 
Aula 02- preparação 

dos slids para 
apresentação na aula 

03. 
 
 

GRA 
Aula on-line sobre 

Conjunção– 
Classificação e 

Emprego - Correção 
das atividades. 

QUI 
Aula 04: resolução 

da lista 
disponibilizada no 

google. 
 

MAT 
- Aula on-line: 

quinta-feira (dia: 
25/06) (3º tempo) 

 

GEO 
Ciência Todo Dia 10 
de out. de 2019 - A 

Verdade Sobre o 
Nióbio: 

https://youtu.be/Bw
GFMI5vg-s 

Responder: 
1.Onde podemos 
encontrar nióbio no 
mundo? 
2.Se o nióbio não é 
raro por que cerca de 
90% da produção 
mundial é brasileira? 

GRA 
Sábado letivo (27/06)  
Atividade: p. 430 da 

Gramática 

https://youtu.be/BwGFMI5vg-s
https://youtu.be/BwGFMI5vg-s


 
3.Qual o primeiro 
nome dado ao nióbio? 
Por quê? 
4.Quais as 
propriedades do 
nióbio merecem 
destaque? 

5.Onde o nióbio é 
utilizado? 

10:10 ING 
-Assista a videoaula 
From the past to the 

future e faça 
anotações. 

BIO 
Aula 02: Aula on-

line: Sistema 
Endócrino (Parte 2). 

 

RED 
Videoaula referente 
ao critério B o qual 
analisa o projeto de 
texto na redação do 

Enem. 
Obs: Após a aula os 

discentes devem 
realizar a atividade 
de produção textual 
para fixar os critérios 
da competência 3 do 
Enem. O exercício 

estará disponível na 

sala Google para que 
os alunos possam 

realizar e encaminhar 
no tempo previsto 

FIL 
Resolução da lista de 

atividades. 
Exercício e apostila 

disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

FÍS 
#Resolver os 

exercícios página 249 
– (P.212 e 213) 

BIO 
Aula 05: Lista de 

exercício 3 

11:00 MAT 
- Aula on-line: 

segunda-feira (dia 
22/06) (5º tempo) 
Lista de exercícios 

 

MAT 
- Aula on-line: terça-
feira (dia23/06) (5º 

tempo) 
sobre o objeto de o 

conhecimento 
 

GEO 
Aula on-line – 

plataforma Google 
classroom 

FÍS 
#Aula on-line – 
INTRODUÇÃO À 

ÓPTICA - PARTE 1- 
Disponível: (Google 

Classroom) via 
Google Meet 

 
 

LIT 
2ª aula – Exercícios 

do capítulo 19 e 
atividade no 
classroom 

Fazer as atividades 
indicadas no 

cronograma até 
27/06 

MAT 
- Pesquisar vídeos ou 
sites sobre aplicações 

de probabilidade. 
Filme Estrelas Além 

do Tempo 

11:50 ART 
Aula on-line - Arte 

Moderna: 
Impressionismo 

 

FÍS 
#Elaborar resumo – 

Cap. 10: tópicos: 
meios de propagação 
da luz e fenômenos 

ópticos. 

GEO 
Aula on-line – 

plataforma Google 
classroom 

EF 
Aula Prática on-line 

no Meeting 
Material: Uniforme 
de Educação Física; 
Tênis; garrafinha de 

SOC 
Lista de exercício, 
com o objetivo de 

fixar o que foi 
trabalhado. Atividade 

enviada no 

FÍS 
SÁBADO LETIVO:  

Resolver os exercícios 
– página: 227 (T.191, 

192 e T.193) 



 
 
 

água;1 toalha de 
rosto. 

Documento do 
Google 

14:05 --- --- ER 
Aula on-line: 
O Fenômeno 

Religioso 

--- --- --- 

14:55 --- --- FÍS 
#Aula on-line – 

CORREÇÃO – página 
214 – (P.186, P.187)        
- Disponível: (Google 

Classroom) via 
Google Meet 

--- --- --- 

16:10 --- --- LIT 

223 (quarta e sexta) 
1ª aula- Aula on-line 

- Realismo 

--- --- --- 

17:00 --- --- GRA 
Atividades da 

Gramática 
p. 428 e 429 

--- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 224 

HORÁRI
O 

SEG TER QUA QUI SEX SÁBADO 

07:15 GEO 
Aula on-line – 

plataforma Google 
classroom 

MAT 
- O aluno deverá 

fazer um resumo dos 
assuntos que são os 

objetos do 
conhecimento 

 

GRA 
Atividades da 

Gramática 
p. 428 e 429 

QUÍ 
Aula on-line 

Apresentação dos 
slides e explicação 

das questões 
solicitadas para cada 

aluno. 

MAT 
- Resolver exercícios 

do número 10 ao 
número 16 da página 

612 do livro texto 

MAT 
- Pesquisar vídeos ou 
sites sobre aplicações 

de probabilidade. 
Filme Estrelas Além 

do Tempo 

08:05 GEO 
Aula on-line – 

plataforma Google 
classroom 

LIT 
224 (terça e quarta) 

1ª aula- Exercícios do 
capítulo 19 e 
atividade no 
classroom 

 

RED 
Videoaula referente 
ao critério B o qual 
analisa o projeto de 
texto na redação do 

Enem. 
Obs: Após a aula os 

discentes devem 
realizar a atividade 
de produção textual 
para fixar os critérios 
da competência 3 do 
Enem. O exercício 

estará disponível na 
sala Google para que 

os alunos possam 
realizar e encaminhar 

no tempo previsto 

HIS 
Aula explicativa para 
o aluno através de 
aulas on-line. O 

aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas 
referente a cada 

capítulo. 

GEO 
Ciência Todo Dia 10 
de out. de 2019 - A 

Verdade Sobre o 
Nióbio: 

https://youtu.be/Bw
GFMI5vg-s 

Responder: 
1.Onde podemos 
encontrar nióbio no 
mundo? 
2.Se o nióbio não é 
raro por que cerca de 
90% da produção 
mundial é brasileira? 
3.Qual o primeiro 
nome dado ao nióbio? 
Por quê? 
4.Quais as 
propriedades do 
nióbio merecem 
destaque? 

5.Onde o nióbio é 
utilizado? 

LIT 
3ª aula - Suplemento 
de revisão – Temas 

11, 12, 13, 14, 15, 16 
e 17 

Fazer as atividades 
indicadas no 

cronograma até 
27/06 

 

08:55 BIO 
Aula 01: Aula on-

line: Sistema 
Endócrino 

 

MAT 
- Aula on-line: terça-
feira (dia 23/06) (3º 

tempo) 
Lista de exercícios 

FIL 
Resolução da lista de 

atividades. 
Exercício e apostila 

disponível na 

HIS 
Aula explicativa para 
o aluno através de 
aulas on-line. O 

aluno deve fazer os 

HIS 
Aula explicativa para 
o aluno através de 
aulas on-line. O 

aluno deve fazer os 

MAT 
Continuar: 

- Pesquisar vídeos ou 
sites sobre aplicações 

de probabilidade. 

https://youtu.be/BwGFMI5vg-s
https://youtu.be/BwGFMI5vg-s


 
  plataforma Google 

Classroom 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas 
referente a cada 

capítulo. 

exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas 
referente a cada 

capítulo. 

Filme Estrelas Além 
do Tempo  

10:10 FÍS 
#Elaborar resumo – 

Cap. 10: tópicos: 
meios de propagação 
da luz e fenômenos 

ópticos. 
 
 

ING 
-Assista a videoaula 
From the past to the 

future e faça 
anotações. 

 

ING 
-Realizar a atividade– 
From the past to the 
future disponibilizado 
na plataforma Google 

Classroom. 
 

MAT 
- Aula on-line: 

quinta-feira (dia: 
25/06) (4º tempo) 

 

BIO 
Aula 03: Videoaula: 
Sistema sensorial: 

Gustação e Olfação e 
lista de exercício 2. 

 

ING 
-Carrer test – teste 
vocacional online 

(atividade com intuito 
de praticar leitura e 
vocabulário). Postar 

resultado na 
plataforma. 

11:00 GRA 
 Aula on-line sobre 

Conjunção– 
Classificação e 

Emprego - Correção 

das atividades. 

FÍS 
#Aula on-line – 

CORREÇÃO – página 
214 – (P.186, P.187)        
- Disponível: (Google 

Classroom) via 
Google Meet 

MAT 
- Aula on-line: 
quarta-feira (dia 

24/06) (5º tempo) 
sobre o objeto de o 

conhecimento 
 

BIO 
Aula 02: Aula on-

line: Sistema 
Endócrino (Parte 2). 

 

 

FÍS 
#Resolver os 

exercícios página 249 
– (P.212 e 213) 

FÍS 
SÁBADO LETIVO:  

Resolver os exercícios 
– página: 227 (T.191, 

192 e T.193) 

 

11:50 QUÍ 
Aula on-line mistura 

de soluções com 
solutos diferentes 

que reagem. 

ART 
Aula on-line - Arte 

Moderna: 
Impressionismo 

 

SOC 
Lista de exercício, 
com o objetivo de 

fixar o que foi 
trabalhado. Atividade 

enviada no 
Documento do 

Google 

EF 
Aula Prática on-line 

no Meeting 
Material: Uniforme 
de Educação Física; 
Tênis; garrafinha de 

água;1 toalha de 
rosto. 

QUÍ 
Aula 04: resolução 

da lista 
disponibilizada no 

google. 
 

ART 
Correção da atividade 

sobre o 
Impressionismo 

14:05 --- --- QUÍ 
Aula 02- preparação 

dos slids para 
apresentação na aula 

03. 

--- --- --- 

14:55 --- --- LIT 
2ª aula – Aula on-line 

– Realismo 

--- --- --- 

16:10 --- --- ER 
Aula on-line: 
O Fenômeno 

Religioso 

--- --- --- 

17:00 --- --- FÍS --- --- --- 



 
#Aula on-line – 
INTRODUÇÃO À 

ÓPTICA - PARTE 1- 
Disponível: (Google 

Classroom) via 
Google Meet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 225 

HORÁRI
O 

SEG TER QUA QUI SEX SÁBADO 

08:05 --- --- HIS 
-A partir da leitura do 

Capítulo sobre a 
Formação dos 

Estados Unidos 
responda lista de 
Atividade sobre a 

Independência dos 
Estados Unidos – 

Parte 2 

--- --- --- 

08:55 --- --- ART 
Aula on-line – Pós-

Impressionismo 
(contexto técnico, 

principais artistas e 
suas obras). 

--- --- --- 

10:10 --- --- QUÍ 
Aula 02- preparação 

dos slids para 
apresentação na aula 

03. 

--- --- --- 

11:00 --- --- SOC 
Lista de exercício, 
com o objetivo de 

fixar o que foi 

trabalhado. Atividade 
enviada no 

Documento do 
Google 

--- --- --- 

13:15 FÍS 
1ª Aula 

O aluno deve assistir 
à aula ao vivo, link 

abaixo. 
LIVE 1: 

https://meet.google.c

FÍS 
2ª Aula 

O aluno deve assistir 
à aula ao vivo, link 

abaixo. 
LIVE 2: 

https://meet.google.c

ER 
Aula on-line: 
O Fenômeno 

Religioso 

LIT 
2ª aula – Exercícios 

do capítulo 19 e 
atividade no 
classroom 

 

FIL 
Resolução da lista de 

atividades. 
Exercício e apostila 

disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

FÍS 
5ª Aula 

O aluno deve resolver 
a Lista de Exercícios, 
referemte ao sábado 

letivo 

https://meet.google.com/lookup/bcwlu3d5g5
https://meet.google.com/lookup/bcwlu3d5g5


 
om/lookup/bcwlu3d

5g5 
om/lookup/bcwlu3d

5g5 

14:05 MAT 
Aula on-line –

Correção da atividade 

MAT 
Aula on-line – 

Dúvidas sobre as 
atividades da semana  

MAT 
#Atividades p. 573 
(questões 14 e 15) – 
Versão nova do livro 

– (24/06) 
Atividades p. 500 

(questões 12 e 13) – 
Versão antiga do livro 
– (24/06). Postar via 
Google Classroom até 

o dia 27/06 

MAT 
#Atividades p. 573 
(questões 16 e 17) – 

Versão nova do livro– 
(25/06). Postar via 

Google Classroom até 
o dia 27/06 

 
 

EF 
Aula Prática on-line 

no Meeting 
Material: Uniforme 
de Educação Física; 
Tênis; garrafinha de 

água;1 toalha de 
rosto. 

MAT 
#Testes p. 581 

(questões 01 e 02) – 
Versão nova do livro 
– (27/06). Postar via 
Google Classroom até 

o dia 27/06 

14:55 HIS 
-Fazer um mapa 
mental sobre o 

Iluminismo numa 
folha de papel ofício – 

fazer e entregar nesta 
mesma aula na pasta 

do portal. (22.06) 

LIT 
225 (terça e quinta) 

1ª aula- Aula on-line 
- Realismo 

 

GRA 
Atividades da 

Gramática 
p. 428 e 429 

BIO 
Aula 02: Aula on-

line: Sistema 
Endócrino (Parte 2). 

 

QUÍ 
Aula on-line 

Apresentação dos 
slides e explicação 

das questões 

solicitadas para cada 
aluno. 

 
 

LIT 
3ª aula - Suplemento 
de revisão – Temas 

11, 12, 13, 14, 15, 16 
e 17 

Fazer as atividades 
indicadas no 

cronograma até 
27/06 

16:10 QUÍ 
Aula on-line mistura 

de soluções com 
solutos diferentes 

que reagem. 
 
 

HIS 
-A partir da leitura do 

Capítulo sobre a 
Formação dos 

Estados Unidos 
responda lista de 
Atividade sobre a 

Independência dos 
Estados Unidos – 

Parte 1 

FÍS 
3ª Aula 

O aluno deve resolver 
os exercícios da lista 
anexada na LIVE 1. 

 

GEO 
Aula on-line dia 25 
de junho às 16h10 

 

QUÍ 
Aula 04: resolução 

da lista 
disponibilizada no 

google. 
 

HIS 
-Lista de Revisão 
sobre a Revolução 
Inglesa/Gloriosa – 

27.06 – fazer e 
entregar nesse dia. 

17:00 MAT 
Aula on-line –

Correção da atividade 
– (22/06) 

 

BIO 
Aula 01: Aula on-

line: Sistema 
Endócrino 

 

GEO 
Assista: Memória TVT 

- Balbina - Uma 
usina de erros! 

https://youtu.be/kM
FhROnBfDg 

Responder lista de 
atividade na 
Classroom 

ING 
Exercícios de revisão 
a serem realizados 

através de links 
postados no Google 
Classroom. Entrega: 

Via Google Classroom 
até 26/06 

FÍS 
4ª Aula 

O aluno deve resolver 
os exercícios da lista 
anexada na LIVE 2. 

 

BIO 
Aula 04: Lista de 

exercício 2. 

https://meet.google.com/lookup/bcwlu3d5g5
https://meet.google.com/lookup/bcwlu3d5g5
https://meet.google.com/lookup/bcwlu3d5g5
https://meet.google.com/lookup/bcwlu3d5g5
https://youtu.be/kMFhROnBfDg
https://youtu.be/kMFhROnBfDg


 
17:50 GRA 

 Aula on-line sobre 
Conjunção– 

Classificação e 
Emprego - Correção 

das atividades. 
 

GEO 
Ler e refletir sobre: A 
questão energética no 
mundo e no Brasil - 
páginas 430 a 435 – 

Plus II novo e 
responder as 

atividades propostas. 
 

ING 
Exercícios de revisão 
a serem realizados 

através de links 
postados no Google 
Classroom. Entrega: 

Via Google Classroom 
até 26/06 

RED 
Aula on-line: Passo a 

passo da Redação 
nota 1000. Aguardo 

vocês! 
Realizar a produção 

textual EM 
ATIVIDADE do 

classroom, escrever 
pelo GOOGLE DOCS. 
Entrega: 30/06/2020 

BIO 
Aula 03: Videoaula: 
Sistema sensorial: 

Gustação e Olfação. 

GEO 
Ler e refletir sobre: A 
questão energética no 

mundo e no Brasil. 
Páginas 436 a 441 – 

Plus II novo e 
responder as 

atividades propostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 226 

HORÁRI
O 

SEG TER QUA QUI SEX SÁBADO 

08:05 --- --- ART 
Aula on-line – Pós-

Impressionismo 
(contexto técnico, 

principais artistas e 
suas obras). 

--- --- --- 

08:55 --- --- SOC 
Lista de exercício, 
com o objetivo de 

fixar o que foi 
trabalhado. Atividade 

enviada no 
Documento do 

Google 

--- --- --- 

10:10 --- --- GRA 
Atividades da 

Gramática 
p. 428 e 429 

--- --- --- 

11:00 --- --- GEO 
Ler e refletir sobre: A 
questão energética no 
mundo e no Brasil - 
páginas 430 a 435 – 

Plus II novo e 
responder as 

atividades propostas 

--- --- --- 

13:15 BIO 
Aula 01: Aula on-

line: Sistema 
Endócrino 

 

BIO 
Aula 02: Aula on-

line: Sistema 
Endócrino (Parte 2). 

 

ING 
Exercícios de revisão 
a serem realizados 

através de links 
postados no Google 
Classroom. Entrega: 

Via Google Classroom 
até 26/06 

GEO 
Assista: Memória TVT 

- Balbina - Uma 
usina de erros! 

https://youtu.be/kM
FhROnBfDg 

Responder lista de 
atividade na 
Classroom 

MAT 
Aula on-line – 

Dúvidas sobre as 
atividades da semana 

– 
(26/06) – 1º TEMPO 

 

BIO 
Aula 04: Lista de 

exercício 2. 

14:05 HIS FÍS LIT ING EF FÍS 

https://youtu.be/kMFhROnBfDg
https://youtu.be/kMFhROnBfDg


 
-Fazer um mapa 
mental sobre o 

Iluminismo numa 
folha de papel ofício – 
fazer e entregar nesta 
mesma aula na pasta 

do portal. (22.06) 

2ª Aula 
O aluno deve assistir 
à aula ao vivo, link 

abaixo. 
LIVE 2: 

https://meet.google.c
om/lookup/htksau5

7tz 

226 (quarta e quinta) 
1ª aula- Aula on-line 

- Realismo 
 

Exercícios de revisão 
a serem realizados 

através de links 
postados no Google 
Classroom. Entrega: 

Via Google Classroom 
até 26/06 

Aula Prática on-line 
no Meeting 

Material: Uniforme 
de Educação Física; 
Tênis; garrafinha de 

água;1 toalha de 
rosto. 

5ª Aula 
O aluno deve resolver 
a Lista de Exercícios, 
referente ao sábado 

letivo. 

14:55 FÍS 
1ª Aula 

O aluno deve assistir 
à aula ao vivo, link 

abaixo. 
LIVE 1: 

https://meet.google.c
om/lookup/htksau5

7tz 

HIS 
-A partir da leitura do 

Capítulo sobre a 
Formação dos 

Estados Unidos 
responda lista de 
Atividade sobre a 

Independência dos 
Estados Unidos – 

Parte 1 

FÍS 
3ª Aula 

O aluno deve resolver 
os exercícios da lista 
anexada na LIVE 1. 

 

MAT 
#Atividades p. 573 
(questões 14 e 15) – 
26/06 – Versão nova 

do livro 
Atividades p. 500 

(questões 12 e 13) – 
26/06 – Versão 
antiga do livro). 

Postar via Google 
Classroom até o dia 

27/06 

FÍS 
4ª Aula 

O aluno deve resolver 
os exercícios da lista 
anexada na LIVE 2. 

 

HIS 
-Lista de Revisão 
sobre a Revolução 
Inglesa/Gloriosa – 

27.06 – fazer e 
entregar nesse dia. 

16:10 GEO 
Aula on-line dia 22 
de junho às 16h10 

GRA 
Aula on-line sobre 

Conjunção– 
Classificação e 

Emprego - Correção 
das atividades. 

MAT 
Aula on-line –

Correção da atividade 
– (24/06) 

 
 

BIO 
Aula 03: Videoaula: 
Sistema sensorial: 

Gustação e Olfação. 

MAT 
#Atividades p. 573 
(questões 16 e 17) – 

26/06 - – Versão 
nova do livro). Postar 
via Google Classroom 

até o dia 27/06 

GRA 
Sábado letivo (27/06)  
Atividade: p. 430 da 

Gramática  

17:00 QUÍ 
Aula on-line mistura 

de soluções com 
solutos diferentes 

que reagem. 
 
 

MAT 
Aula on-line –

Correção da atividade 
- (23/06) 

 
 
 

QUÍ 
Aula on-line 

Apresentação dos 
slides e explicação 

das questões 
solicitadas para cada 

aluno. 
 
 

LIT 
2ª aula – Exercícios 

do capítulo 19 e 
atividade no 
classroom 

Fazer as atividades 
indicadas no 

cronograma até 
27/06 

 

HIS 
-A partir da leitura do 

Capítulo sobre a 
Formação dos 

Estados Unidos 
responda lista de 
Atividade sobre a 

Independência dos 
Estados Unidos – 

Parte 2 

MAT 
#Testes p. 581 

(questões 01 e 02) – 
Versão nova do livro 
– (27/06). Postar via 
Google Classroom até 

o dia 27/06 

17:50 QUÍ 
Aula 02- preparação 

dos slids para 
apresentação na aula 

03. 

RED 
 

QUÍ 
Aula 04: resolução 

da lista 
disponibilizada no 

google. 

FIL 
Resolução da lista de 

atividades. 
Exercício e apostila 

disponível na 

ER 
Aula on-line: 
O Fenômeno 

Religioso 

RED 
Aula on-line: Passo a 

passo da Redação 
nota 1000. Aguardo 

vocês! 

https://meet.google.com/lookup/htksau57tz
https://meet.google.com/lookup/htksau57tz
https://meet.google.com/lookup/htksau57tz
https://meet.google.com/lookup/htksau57tz
https://meet.google.com/lookup/htksau57tz
https://meet.google.com/lookup/htksau57tz


 
 
 

 plataforma Google 
Classroom 

Realizar a produção 
textual EM 

ATIVIDADE do 
classroom, escrever 

pelo GOOGLE DOCS. 
Entrega: 30/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 227I 

HORÁRI
O 

SEG TER QUA QUI SEX SÁBADO 

07:15 QUÍ 
Aula on-line 

correção da página 
420 

 

FÍS 
Aula on-line – 

Pressão exercida por 
um gás, velocidade 

média das moléculas 
e energia cinética 

molecular 
 
 

 

ART 
Aula on-line – Pós-

Impressionismo 
(contexto técnico, 

principais artistas e 
suas obras). 

MAT 
- Aula on-line: 

terceira feira (dia 
23/06) (2º tempo) 
Lista de exercícios 

O aluno deverá fazer 
um resumo dos 

assuntos que são os 
objetos do 

conhecimento 

HIS 
-Construa um mapa 

mental sobre o 
Iluminismo – faça 

numa folha de papel 
ofício e explore sua 

criatividade, entregue 
no classroom. (26.06) 

FÍS 
Sábado letivo 

(27/06) 
Resolver exercício – 

Capítulo 8, 
página181. O aluno 
deverá resolver os 

exercícios da página.  
Carga horária 50 

minutos 

08:05 GRA 
Aula on-line sobre 

Conjunção– 
Classificação e 

Emprego - Correção 
das atividades. 

 
 

MAT 
- O aluno deverá 

fazer um resumo dos 
assuntos que são os 

objetos do 
conhecimento 

 

LIT 
2ª aula – Exercícios 

do capítulo 19 e 
atividade no 
classroom 

Fazer as atividades 
indicadas no 

cronograma até 
27/06 

 

ING 
Acessar o GOOGLE 

CLASS para 
realização da 

atividade da sessão 
words and meaning 
(p.40) e de working 

with text (p.41) 
Concluir o upload 

das atividades 
solicitadas. 
Concluir as 

pendências (se 
houver) 

Quem estiver sem o 
livro, responder as 

questões no caderno 

MAT 
- Aula on-line: 
quinta-feira (dia 

25/06) (1º tempo) 
 

MAT 
- Pesquisar vídeos ou 
sites sobre aplicações 

de probabilidade. 
Filme Estrelas Além 

do Tempo 

08:55 MAT 
- Aula on-line: 

segunda feira (dia 

22/06) (3º tempo) 
sobre o objeto de o 

conhecimento 
 

GEO 
Aula on-line – 

plataforma Google 

classroom 

GRA 
Atividades da 

Gramática 

p. 428 e 429 
 
 
 

ESP 
Conteúdo será 

explicado com o slide. 

Aprender as prendas 
de vestir. 

Verbo ir + vestido 
Verbo llevar + un o 
una + pieza de ropa 

QUÍ 
Aula on-line sobre 
Lei da velocidade de 

reação. 
 

GEO 
Ciência Todo Dia 10 
de out. de 2019 - A 

Verdade Sobre o 
Nióbio: 

https://youtu.be/Bw
GFMI5vg-s 

Responder: 

https://youtu.be/BwGFMI5vg-s
https://youtu.be/BwGFMI5vg-s


 
Vocabulário com as 
prendas de vestir 
Verbo “ponerse” 

Preguntar “tallas” 

1.Onde podemos 
encontrar nióbio no 
mundo? 
2.Se o nióbio não é 
raro por que cerca de 
90% da produção 
mundial é brasileira? 
3.Qual o primeiro 
nome dado ao nióbio? 
Por quê? 
4.Quais as 
propriedades do 
nióbio merecem 
destaque? 
5.Onde o nióbio é 
utilizado? 

10:10 GEO 
Aula on-line – 

plataforma Google 
classroom 

ING 
Acessar o GOOGLE 
CLASS correção das 
atividades das p.38-

39 
Exercícios de fixação 
na plataforma e/ou 

livro 
Quem estiver sem o 
livro, responder as 

questões no caderno 

FÍS 
Resolver exercício – 

Capítulo 8, 
página180. O aluno 
deverá resolver os 

exercícios da página. 
Carga horária 50 

minutos 
 

BIO 
Aula 01: Aula on-
line: Embriologia: 
Folhetos e Anexos 

Embrionários (Parte 
2). 
 

MAT 
- Resolver exercícios 

do número 10 ao 
número 16 da página 

612 do livro texto 
 

ING 
PRATICANDO COM 

KAHOOT 

 11:00 LIT 
227i (segunda e 

quarta) 
1ª aula- Aula on-line 

- Realismo 
 

HIS 
-Lista sobre o 

Iluminismo – fazer no 
tempo de aula doa 

dia 23.06 e entregar 
no mesmo dia no 

classroom 

FIL 
Resolução da lista de 

atividades. 
Exercício e apostila 

disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

ER 
Leitura do artigo: O 
Fenômeno Religioso 

Exercício 
disponibilizado na 
plataforma Google 

Classroom. 

BIO 
Aula 02: Lista de 

Exercícios postados 
no classroom. 

HIS 
-Leia o Capítulo 

sobre a Formação 
dos Estados Unidos 

em seguida responda 
a lista de atividade – 

27.06 – fazer e 
entregar nesse dia. 

14:05 LIT 
Resolução de 

questões do SIS/PSC 
sobre conteúdos 

propostos no edital 
da 2ª etapa do PSC 

2020. 

ING 
No livro “Developing 

Exam Skills 2”, na 

sessão Questões de 

Vestibular, responder 

MAT 
2ª aula – 

VIDEOAULA sobre 
Círculo e 

Circunferência. 

GEO 
Aula on-line dia 25 
de junho às 14h05 

 

QUÍ 
Atividades – 

Exercícios de fixação. 
26/06 

ING 
Sábado letivo – 

Realizar os jogos on- 
line através de links 

propostos pelo 
professor. 



 
As atividades podem 

ser enviadas pelo 
classroom até o dia 

30/06 

as questões 25 a 29, 

nas páginas 36 e 37. 

 

14:55 HIS 
Aula on-line – 

Revolução Francesa – 
parte 2 

Plataformas - Google 
sala de aula – MEET 

HIS 
Exercícios – Google 

Formulários 
 
 

MAT 
3ª aula - Resolver 
Lista de Exercícios 

11. 

GRA 
Videoaula referente 

ao complemento 
nominal conteúdo 
cobrado no SIS e 

PSC. 
Obs: Após a correção 
os discentes devem 

baixar a lista de 
exercício disponível 

na Sala Google 

FÍS 
Resolver os exercícios 
– página: 320 (P.300 

a P.302) 
 

HIS 
Sábado letivo, 27/06: 
Videoaula – Líderes 
durante a Revolução 

Francesa 

16:10 L.INT 
Aula on-line sobre 

Figuras de 

Linguagem e 

Lista postada no 
Google Classroom 

MAT 
1ª aula – AULA ON-

LINE sobre 

Quadriláteros. 

GEO 
Resolver lista de 

Exercícios. Assunto: 

solo da 
Amazônia, do Brasil e 

do Mundo. 
Assistir ao 

Documentário sobre 
a origem da água 

https://www.youtub
e.com/watch?v=2bQ_

DQhmZUw 

SOC 
Lista de exercício, 
com o objetivo de 

fixar o que foi 
trabalhado. Atividade 

enviada no 
Documento do 

Google 

EF 
Aula Prática on-line 

no Meeting 

Material: Uniforme 
de Educação Física; 
Tênis; garrafinha de 

água;1 toalha de 
rosto. 

MAT 
SÁBADO LETIVO 

4ª aula - 

VIDEOAULA sobre 
Relações Métricas na 

Circunferência. 

17:00 BIO 
Lista de exercícios 

revisão de conteúdos 

FÍS 
Aula on-line –
CORREÇÃO – 

página: 310 +Leis de 
refração e o Dioptro 
Plano Disponível: 

(Google Classroom) 
via Google Meet 

QUÍ 
Aula on-line. 

24/06 

P.TEXT 
Videoaula referente 
ao critério B o qual 
analisa o projeto de 
texto na redação do 

Enem. 
Obs: Após a aula os 

discentes devem 
realizar a atividade 
de produção textual 
para fixar os critérios 
da competência 3 do 
Enem. O exercício 

estará disponível na 
sala Google para que 

BIO 
Aula on-line 
(embriologia) 

FÍS 
SÁBADO LETIVO: 

Resolver os exercícios 
– página: 340 (T.297 

e T.298) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2bQ_DQhmZUw
https://www.youtube.com/watch?v=2bQ_DQhmZUw
https://www.youtube.com/watch?v=2bQ_DQhmZUw


 
os alunos possam 

realizar e encaminhar 
no tempo previsto 

 

 


