
 
 

CRONOGRAMA SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 2ª SÉRIE 

Período: 01 a 05 de junho de 2020 

TURMA 221 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 BIO 
Aula 01: Aula 

online: Sistema 

Respiratório 
 

BIO 
Aula 02: Videoaula: 

Sistema 

Cardiovascular 

ING 
Aula online 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os 

colegas para correção 
dos exercícios de 

revisão seguindo as 
orientações enviadas 
no Google Classroom 
221 – 03/06 quarta-

feira 07:15 
 

RED 
Aula online referente 
ao texto dissertativo-

argumentativo 
enfatizando o critério B 

de avaliação do SIS. 
Obs.: Após a aula será 
disponível a atividade 

de produção textual na 
sala Google para que 

os alunos possam 
realizar e encaminhar 

no tempo previsto. 

GEO 
3ª aula: 

Assista: Ecycle - 

Energia heliotérmica 
ou energia solar 

concentrada (CSP) 
https://youtu.be/rDA

mwZ5PMmk 

08:05 MAT 
Aula online: segunda 
feira (dia 01/06) (2º 

tempo) 
Lista de exercícios. O 
aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos 
que são os objetos do 

conhecimento 

ING 
Responder a atividade 
Past tense – overview 

SOC 
Aula online com 
explanação do 

conteúdo (Sociologia, 
Religião e Tolerância), 

onde o aluno deve 
fazer um resumo de 

cada capítulo, 
mediante os exercícios 

do livro ou atividades 
extra. 

MAT 
Pesquisar vídeos ou sites 
sobre probabilidade da    

intersecção de dois eventos 

FÍS 
Resolver os exercícios 

pág:209 – (P.181, 
P.182 e 184) 

 

08:55 FÍS 
Fazer um resumo 

sobre o capítulo 8 - 

GASES 

FÍS 
Aula online – 

CORREÇÃO – pág.: 

175- Disponível: 
(Google Classroom) via 

Google Meet 
 
 

MAT 
Aula online: quarta-

feira(dia:03/06) (3º tempo) 

probabilidade de 
intersecção de 2 eventos 

 

BIO 
Aula 03: Videoaula: 

Sistema 

Cardiovascular 

MAT 
Aula online: sexta feira 
(dia05/06) (3º tempo) 

sobre o objeto de o 
conhecimento 

10:10 QUI FIL GEO HIS LIT 

https://youtu.be/rDAmwZ5PMmk
https://youtu.be/rDAmwZ5PMmk


 
Aula online 
correção dos 

exercícios da lista. 
 

Conceitos de Liberdade 
Resolução de 

atividades relacionada 
a apostila disponível 
na plataforma Google 

Classroom 

1ª aula: 
Assistir aula online – 

plataforma Google 
Classroom. 

 

Independências: Haiti 
e América espanhola 

Aula explicativa para o 
aluno através de aulas 
online. O aluno deve 
fazer os exercícios de 
lista de exercícios que 
serão encaminhadas 

referente a cada 
capítulo. 

2ª aula – Aula online – 
Prosa romântica 

Fazer as atividades 
sobre a competência 6 
da área de Linguagens 

e códigos até 08/06 

11:00 QUI 

Aula online Inicio 
de diluição de 

soluções. 
 

ART 

Aula online sobre o 
Realismo (Revisão) 

Assistir ao filme Roma 
ATIVIDADES: Lista de 

questões (tira 
dúvidas) 

QUI 

Aula 03- resolução dos 
exercícios da página 

288. 
 

HIS 

Independências: Haiti 
e América espanhola 

Aula explicativa para o 
aluno através de aulas 
online. O aluno deve 
fazer os exercícios de 
lista de exercícios que 
serão encaminhadas 

referente a cada 
capítulo. 

MAT 

Resolver exercícios de 
números:64;65;66 e 68 da 
página 607 do livro texto 
Pesquisar o vídeo Filme O 

Homem que viu o Infinito 
Esse filme conta a 

história real de Srinivasa 
Aiyangar Ramanujan 

(1887 – 1920), um dos 
maiores gênios e mais 

influentes matemáticos 
do século XX. De origem 

humilde e sem formação 
acadêmica, ele 

contribuiu para a 
matemática com diversos 

trabalhos. Entre eles, 
estão a teoria dos 
números e séries 

infinitas. 

11:50 GRA 
Aula online sobre 

Tempos compostos 
dos verbos e 
correção das 
atividades 

EF 
Aptidão física e 

qualidade de vida. 
Aula Prática online 

no Meeting 
Material: Uniforme de 

Educação Física, 
Tênis; garrafinha de 

água;1 toalha de rosto. 

QUI 
Aula 04- resolução das 

questões 11,13 e 14- 
página 304 

 

GEO 
2ª aula: 

Assistir aula online – 
plataforma Google 

Classroom. 

HIS 
Independências: Haiti 

e América espanhola 
Aula explicativa para o 
aluno através de aulas 
online. O aluno deve 
fazer os exercícios de 
lista de exercícios que 
serão encaminhadas 



 
Link: disponibilizado 

no mural da turma um 
dia antes da aula. 

referente a cada 
capítulo. 

14:05 --- --- GRA 
Lista anexada no 
Google Classroom 

--- --- 

14:55 --- --- ER 
Videoaula sobre o 

tema Refletindo 
minha caminhada 
*Será usada uma 

apresentação em 
Power Point para 

explicar a ferramenta. 
Obs.: Os alunos devem 

fazer a atividade 
proposta numa folha 
de papel A4 para ser 
exposta na próxima 

aula on-line. 

--- --- 

16:10 --- --- FÍS 
Assistir videoaula – 

TERMODINÂMICA – 
aplicações PARTE 2- 
Disponível: (Google 

Classroom) 
 

--- --- 

17:00 --- --- LIT 
1ª aula- Aula online – 

La Salle em cena 
 

 

 

--- --- 

 

 

 

 

TURMA 222 



 
HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 FÍS 
Fazer um resumo 

sobre o capítulo 8 - 
GASES 

 

FÍS 
Aula online – 

CORREÇÃO – pág.: 
175- Disponível: 

(Google Classroom) via 
Google Meet 

 
 

GEO 
3ª aula: 

Assista: ecycle - 
Energia heliotérmica 

ou energia solar 
concentrada (CSP) 

https://youtu.be/rDA
mwZ5PMmk 

 

BIO 
Aula 03: Videoaula: 

Sistema 
Cardiovascular 

SOC 
Aula online com 
explanação do 

conteúdo (Sociologia, 
Religião e Tolerância), 

onde o aluno deve 
fazer um resumo de 

cada capítulo, 
mediante os exercícios 
do livro ou atividades 

extra. 

08:05 BIO 
Aula 01: Aula online: 
Sistema Respiratório 

 

FIL 
Conceitos de Liberdade 

Resolução de 

atividades relacionada 
a apostila disponível 
na plataforma Google 

Classroom 

MAT 
Pesquisar vídeos ou sites 
sobre probabilidade da    

intersecção de dois 
eventos. 

QUI 
Aula 03- resolução dos 

exercícios da página 

288. 
 

ART 
Aula online sobre o 
Realismo (Revisão) 

Assistir ao filme Roma 
ATIVIDADES: Lista de 

questões (tira 
dúvidas) 

08:55 ING 
Responder a atividade 
Past tense – overview 

BIO 
Aula 02: Videoaula: 

Sistema 
Cardiovascular 

ING 
Aula online 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os 

colegas para correção 
dos exercícios de 

revisão seguindo as 
orientações enviadas 
no Google Classroom 
222 – 03/06 quarta-

feira 08:55. 

QUI 
Aula 04- resolução das 
questões 11,13 e 14- 

página 304 

GRA 
Lista anexada no 
Google Classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 

10:10 MAT 
Aula online: segunda feira 

(dia 01/06) (4º tempo) 
Lista de exercícios 

 

MAT 
O aluno deverá fazer um 

resumo dos assuntos que 
são os objetos do 

conhecimento 
 

MAT 
Aula online: quarta-

feira(dia:03/06) (4º tempo) 
probabilidade de 

intersecção de 2 eventos 

LIT 
2ª aula – Aula online – 

Prosa romântica. Fazer 
as atividades sobre a 

competência 6 da área 
de Linguagens e 

códigos até 08/06 

HIS 
Independências: Haiti 

e América espanhola 
Aula explicativa para o 

aluno através de aulas 
online. O aluno deve 
fazer os exercícios de 
lista de exercícios que 
serão encaminhadas 

referente a cada 
capítulo. 

https://youtu.be/rDAmwZ5PMmk
https://youtu.be/rDAmwZ5PMmk


 
11:00 GEO 

1ª aula: 
Assistir aula online – 

plataforma Google 
Classroom. 

GRA 
Aula online sobre 

Tempos compostos dos 
verbos e correção das 

atividades 

LIT 
1ª aula- Aula online – 

La Salle em cena 
 

MAT 
Aula online: quinta feira 

(dia05/06) (5º tempo) 
sobre o objeto de o 

conhecimento. Resolver 
exercícios de 

números:64;65;66 e 68 da 
página 607 do livro texto 
Pesquisar o vídeo Filme O 

Homem que viu o Infinito 
Esse filme conta a 

história real de Srinivasa 
Aiyangar Ramanujan 

(1887 – 1920), um dos 

maiores gênios e mais 
influentes matemáticos 
do século XX. De origem 
humilde e sem formação 

acadêmica, ele 
contribuiu para a 

matemática com diversos 
trabalhos. Entre eles, 

estão a teoria dos 

números e séries 
infinitas. 

HIS 
Independências: Haiti 
e América espanhola 

Aula explicativa para o 
aluno através de aulas 
online. O aluno deve 
fazer os exercícios de 
lista de exercícios que 
serão encaminhadas 

referente a cada 
capítulo. 

11:50 GEO 
2ª aula: 

Assistir aula online – 
plataforma Google 

Classroom. 

EF 
Aptidão física e 

qualidade de vida. 
Aula Prática online 

no Meeting 
Material: Uniforme de 

Educação Física, 
Tênis; garrafinha de 

água;1 toalha de rosto. 
Link: disponibilizado 

no mural da turma um 
dia antes da aula. 

RED 
Aula online referente 
ao texto dissertativo-

argumentativo 
enfatizando o critério B 

de avaliação do SIS. 
Obs.: Após a aula será 
disponível a atividade 

de produção textual na 
sala Google para que 

os alunos possam 
realizar e encaminhar 

no tempo previsto. 

HIS 
Independências: Haiti 
e América espanhola 

Aula explicativa para o 
aluno através de aulas 
online. O aluno deve 
fazer os exercícios de 
lista de exercícios que 

serão encaminhadas 
referente a cada 

capítulo. 

FÍS 
Resolver os exercícios 

pág:209 – (P.181, 
P.182 e 184) 

 

14:05 --- --- FÍS --- --- 



 
Assistir videoaula – 

TERMODINÂMICA – 
aplicações PARTE 2- 
Disponível: (Google 

Classroom) 

14:55 --- --- QUI 
Aula online correção 

dos exercícios da lista. 
 

--- --- 

16:10 --- --- QUI 
Aula online Inicio de 

diluição de soluções. 
 

--- --- 

17:00 --- --- ER 
Videoaula sobre o 

tema Refletindo 
minha caminhada 
*Será usada uma 
apresentação em 
Power Point para 

explicar a ferramenta. 
Obs.: Os alunos devem 

fazer a atividade 
proposta numa folha 
de papel A4 para ser 
exposta na próxima 

aula on-line. 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TURMA 223 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 MAT 
O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento 

 

ING 
Aula online 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os colegas 

para correção dos 
exercícios de revisão 

seguindo as orientações 

enviadas no Google 
Classroom 

223 – 02/06 terça-feira 
07:15 
 

MAT 
Aula online: quarta-

feira(dia:03/06) (1º tempo) 
probabilidade de 

intersecção de 2 eventos 

HIS 
Independências: Haiti 
e América espanhola 

Aula explicativa para o 
aluno através de aulas 
online. O aluno deve 
fazer os exercícios de 
lista de exercícios que 

serão encaminhadas 
referente a cada 

capítulo. 

HIS 
Independências: Haiti 
e América espanhola 

Aula explicativa para o 
aluno através de aulas 
online. O aluno deve 
fazer os exercícios de 
lista de exercícios que 

serão encaminhadas 
referente a cada 

capítulo. 

08:05 QUI 
Aula online correção 

dos exercícios da lista. 
 

BIO 
Aula 01: Aula online: 
Sistema Respiratório 

 

QUI 
Aula 03- resolução dos 

exercícios da página 
288 

BIO 
Aula 03: Videoaula: 

Sistema 
Cardiovascular 

HIS 
Independências: Haiti 
e América espanhola 

Aula explicativa para o 
aluno através de aulas 
online. O aluno deve 
fazer os exercícios de 
lista de exercícios que 
serão encaminhadas 

referente a cada 

capítulo. 

08:55 QUI 
Aula online Inicio de 
diluição de soluções. 

 

GRA 
Aula online sobre 

Tempos compostos dos 
verbos e correção das 

atividades 

QUI 
Aula 04- resolução das 
questões 11,13 e 14- 

página 304 
 

MAT 
Aula online: quinta feira 

(dia05/06) (3º tempo) 
sobre o objeto de o 

conhecimento 
 

GEO 
3ª aula: 

Assista: ecycle - 
Energia heliotérmica 

ou energia solar 
concentrada (CSP) 

https://youtu.be/rDA
mwZ5PMmk 

10:10 ING 
Responder a atividade 
Past tense – overview 

BIO 
Aula 02: Videoaula: 

Sistema 
Cardiovascular 

RED 
Aula online referente 
ao texto dissertativo-

argumentativo 
enfatizando o critério B 

de avaliação do SIS. 

FIL 
Conceitos de Liberdade 

Resolução de 
atividades relacionada 
a apostila disponível 
na plataforma Google 

Classroom 

FÍS 
Resolver os exercícios 

pág:209 – (P.181, 
P.182 e 184) 

 

https://youtu.be/rDAmwZ5PMmk
https://youtu.be/rDAmwZ5PMmk


 
Obs.: Após a aula será 
disponível a atividade 

de produção textual na 
sala Google para que 

os alunos possam 
realizar e encaminhar 

no tempo previsto. 

11:00 MAT 
Aula online: segunda feira 

(dia 01/06) (5º tempo) 
Lista de exercícios 

MAT 
Resolver exercícios de 

números: 64;65;66 e 68 da 
página 607 do livro texto 

Pesquisar o vídeo Filme O 
Homem que viu o Infinito 

Esse filme conta a 
história real de Srinivasa 

Aiyangar Ramanujan 
(1887 – 1920), um dos 
maiores gênios e mais 

influentes matemáticos 
do século XX. De origem 
humilde e sem formação 

acadêmica, ele 
contribuiu para a 

matemática com diversos 
trabalhos. Entre eles, 

estão a teoria dos 
números e séries 

infinitas. 

 

GEO 
1ª aula: 

Assistir aula online – 
plataforma Google 

Classroom. 

FÍS 
Assistir videoaula – 

TERMODINÂMICA – 
aplicações PARTE 2- 

Disponível: (Google 
Classroom) 

 

LIT 
2ª aula – Aula online – 

Prosa romântica.  
Fazer as atividades 

sobre a competência 6 
da área de Linguagens 

e códigos até 08/06 
 

11:50 ART 
Aula online sobre o 
Realismo (Revisão) 

Assistir ao filme Roma 

ATIVIDADES: Lista de 
questões (tira 

dúvidas) 

FÍS 
Fazer um resumo 

sobre o capítulo 8 - 
GASES 

GEO 
2ª aula: 

Assistir aula online – 
plataforma Google 

Classroom. 
 
 

EF 
Aptidão física e 

qualidade de vida. 
Aula Prática online 

no Meeting 
Material: Uniforme de 

Educação Física, 
Tênis; garrafinha de 

água;1 toalha de rosto. 

SOC 
Aula online com 
explanação do 

conteúdo (Sociologia, 

Religião e Tolerância), 
onde o aluno deve 

fazer um resumo de 
cada capítulo, 

mediante os exercícios 
do livro ou atividades 

extra. 



 
Link: disponibilizado 

no mural da turma um 
dia antes da aula. 

14:05 --- --- ER 
Videoaula sobre o 

tema Refletindo 
minha caminhada 
*Será usada uma 
apresentação em 

Power Point para 
explicar a ferramenta. 

Obs.: Os alunos devem 
fazer a atividade 

proposta numa folha 
de papel A4 para ser 
exposta na próxima 

aula on-line. 

--- --- 

14:55 --- --- FÍS 
Aula online – 

CORREÇÃO – pág.: 
175- Disponível: 

(Google Classroom) via 
Google Meet 

 

--- --- 

16:10 --- --- LIT 
1ª aula- Aula online – 

La Salle em cena 

 

--- --- 

17:00 --- --- GRA 
Lista anexada no 
Google Classroom 

--- --- 

 

 

 

 

 

 



 
TURMA 224 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 GEO 
1ª aula: 

Assistir aula online – 
plataforma Google 

Classroom. 

MAT 
O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento 

- Pesquisar vídeos ou sites 
sobre probabilidade da    

intersecção de dois eventos 

 

GRA 
Lista anexada no 
Google Classroom 

QUÍ 
Aula 03- resolução dos 

exercícios da página 
288. 
 

MAT 
Aula online: sexta feira 
(dia05/06) (1º tempo) 

sobre o objeto de o 
conhecimento 

08:05 GEO 
2ª aula: 

Assistir aula online – 
plataforma Google 

Classroom. 

LIT 
1ª aula- Aula online – 

Prosa romântica 
 

RED 
Aula online referente 
ao texto dissertativo-
argumentativo Aula 
online enfatizando o 

critério B de avaliação 
do SIS. 

Obs.: Após a aula será 
disponível a atividade 

de produção textual na 
sala Google para que 

os alunos possam 
realizar e encaminhar 

no tempo previsto. 

HIS 
Independências: Haiti 
e América espanhola 

Aula explicativa para o 
aluno através de aulas 
online. O aluno deve 
fazer os exercícios de 
lista de exercícios que 
serão encaminhadas 

referente a cada 
capítulo. 

GEO 
3ª aula: 

Assista: ecycle - 
Energia heliotérmica 

ou energia solar 
concentrada (CSP) 

https://youtu.be/rDA
mwZ5PMmk 

08:55 BIO 
Aula 01: Aula online: 
Sistema Respiratório 

MAT 
Resolver exercícios de 

números: 64;65;66 e 68 da 
página 607 do livro texto 

FIL 
Conceitos de Liberdade 

Resolução de 
atividades relacionada 
a apostila disponível 
na plataforma Google 

Classroom 

HIS 
Independências: Haiti 
e América espanhola 

Aula explicativa para o 
aluno através de aulas 
online. O aluno deve 
fazer os exercícios de 
lista de exercícios que 
serão encaminhadas 

referente a cada 
capítulo. 

HIS 
Independências: Haiti 
e América espanhola 

Aula explicativa para o 
aluno através de aulas 
online. O aluno deve 
fazer os exercícios de 
lista de exercícios que 
serão encaminhadas 

referente a cada 
capítulo. 

https://youtu.be/rDAmwZ5PMmk
https://youtu.be/rDAmwZ5PMmk


 
Pesquisar o vídeo Filme O 

Homem que viu o Infinito 
Esse filme conta a 

história real de Srinivasa 
Aiyangar Ramanujan 

(1887 – 1920), um dos 
maiores gênios e mais 

influentes matemáticos 
do século XX. De origem 
humilde e sem formação 

acadêmica, ele 

contribuiu para a 
matemática com diversos 

trabalhos. Entre eles, 

estão a teoria dos 
números e séries 

infinitas. 

 

10:10 FÍS 
Fazer um resumo 

sobre o capítulo 8 - 
GASES 

 

ING 
Responder a atividade 
Past tense – overview 

ING 
Aula online 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os 

colegas para correção 
dos exercícios de 

revisão seguindo as 
orientações enviadas 
no Google Classroom 
224 – 03/06 quarta-

feira 10:10 

MAT 
Aula online: quinta-feira 

(dia 04/06) (4º tempo) 
Lista de exercícios 

 

BIO 
Aula 03: Videoaula: 

Sistema 
Cardiovascular 

11:00 GRA 
Aula online sobre 

Tempos compostos dos 

verbos e correção das 
atividades 

FÍS 
Aula online – 

CORREÇÃO – pág.: 

175- Disponível: 
(Google Classroom) via 

Google Meet 
 
 

 

MAT 
Aula online: quarta-

feira(dia:03/06) (5º tempo) 

probabilidade de 
intersecção de 2 eventos 

BIO 
Aula 02: Videoaula: 

Sistema 

Cardiovascular 

FÍS 
Resolver os exercícios 

pág:209 – (P.181, 

P.182 e 184) 
 
 



 
11:50 QUÍ 

Aula online correção 
dos exercícios da lista. 

 

ART 
Aula online sobre o 
Realismo (Revisão) 

Assistir ao filme Roma 
ATIVIDADES: Lista de 

questões (tira 
dúvidas) 

SOC 
Aula online com 

explanação do conteúdo 
(Sociologia, Religião e 

Tolerância), onde o aluno 
deve fazer um resumo de 

cada capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra. 

EF 
Aptidão física e 

qualidade de vida. 
Aula Prática online 

no Meeting 
Material: Uniforme de 

Educação Física, 
Tênis; garrafinha de 

água;1 toalha de rosto. 
Link: disponibilizado 

no mural da turma um 

dia antes da aula. 

QUÍ 
Aula 04- resolução das 
questões 11,13 e 14- 

página 304 
 

14:05 --- --- QUÍ 
Aula online Inicio de 
diluição de soluções. 

 

--- --- 

14:55 --- --- LIT 
2ª aula – Aula online – 

La Salle em cena. 
Fazer as atividades 

sobre a competência 6 
da área de Linguagens 

e códigos até 08/06 
 

--- --- 

16:10 --- --- ER 
Videoaula sobre o 

tema Refletindo 

minha caminhada 
*Será usada uma 
apresentação em 
Power Point para 

explicar a ferramenta. 
Obs.: Os alunos devem 

fazer a atividade 
proposta numa folha 

de papel A4 para ser 
exposta na próxima 

aula on-line. 

--- --- 

17:00 --- --- FÍS 
Assistir videoaula – 

TERMODINÂMICA – 
aplicações PARTE 2- 

--- --- 



 
Disponível: (Google 

Classroom) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TURMA 225 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- --- HIS 
Aula Online – 

Classroom sobre a 
Revolução Industrial 

--- --- 

08:55 --- --- ART 
Aula online – Neo-

Impressionismo e Pós-
Impressionismo. 

ATIVIDADES: Lista de 
questões de 
vestibulares 

--- --- 

10:10 --- --- QUÍ 
Aula online Inicio de 
diluição de soluções 

--- --- 

11:00 --- --- SOC 
Aula online com 
explanação do 

conteúdo (Sociologia, 
Religião e Tolerância), 

onde o aluno deve 
fazer um resumo de 

cada capítulo, 
mediante os exercícios 
do livro ou atividades 

extra. 

--- --- 

13:15 FÍS 
1ª Aula 

O aluno deve assistir à 
aula ao vivo, link 

abaixo. 
LIVE 1: 

https://meet.google.co

m/hoi-ongy-qwu 
 

FÍS 
2ª Aula 

O aluno deve assistir à 
aula ao vivo, link 

abaixo. 
LIVE 2: 

https://meet.google.co

m/hoi-ongy-qwu 
 

ER 
Videoaula sobre o 

tema Refletindo minha 
caminhada 

*Será usada uma 
apresentação em 
Power Point para 

explicar a ferramenta. 
Obs.: Os alunos devem 

fazer a atividade 
proposta numa folha 

de papel A4 para ser 
exposta na próxima 

aula on-line. 

LIT 
2ª aula – Aula online – 

La Salle em cena. 
Fazer as atividades 

sobre a competência 6 
da área de Linguagens 

e códigos até 08/06 

 

FIL 
Conceitos de Liberdade 

Resolução de 
atividades relacionada 
a apostila disponível 
na plataforma Google 

Classroom 

https://meet.google.com/hoi-ongy-qwu
https://meet.google.com/hoi-ongy-qwu
https://meet.google.com/hoi-ongy-qwu
https://meet.google.com/hoi-ongy-qwu


 
14:05 MAT 

Aula online –
Desenvolvimento de 

(𝑎 + 𝑏)𝑛 – (01/06) – 2º 
tempo 

MAT 
Atividade sobre 

permutações págs. 571 
(questão 02) – Versão 

nova do livro. 
Atividade sobre 

permutações pág. 499 
(questão 02) – Versão 

antiga do livro 
A atividade deve ser 

postada na plataforma 

do Google Classroom 
até o dia 05/06/2020 

MAT 
Aula online – Soma 

dos coeficientes – 
(03/06) 

MAT 
Atividade sobre 

permutações págs. 571 
(questões 03 e 07) – 
Versão nova do livro. 

Atividade sobre 
permutações pág. 499 
(questões 03 e 07) – 

Versão antiga do livro. 
A atividade deve ser 

postada na plataforma 

do Google Classroom 
até o dia 05/06/2020 

EF 
Aptidão física e 

qualidade de vida. 
Aula Prática online 

no Meeting 
Material: Uniforme de 

Educação Física, 
Tênis; garrafinha de 

água;1 toalha de rosto. 
Link: disponibilizado 

no mural da turma um 

dia antes da aula. 

14:55 HIS 
Aula Online – 

Classroom sobre a 
Revolução Inglesa 

LIT 
1ª aula- Aula online – 

Prosa romântica 
 

GRA 
Lista anexada no 
Google Classroom 

BIO 
Aula 02: Videoaula: 

Sistema 
Cardiovascular 

QUÍ 
Aula 03- resolução dos 

exercícios da página 
288. 
 

16:10 QUÍ 
Aula online correção 

dos exercícios da lista. 
 

HIS 
QUIZ – Revolução 

Inglesa e Revolução 
Industrial. 

FÍS 
3ª Aula 

O aluno deve ler no 
livro texto os exercícios 
resolvidos e resolver os 
exercícios indicados na 

lista. 

GEO 
Aula online dia 04 de 

junho às 16h10 

QUÍ 
Aula 04- resolução das 
questões 11,13 e 14- 

página 304 
 

17:00 MAT 
Atividade sobre 

permutações págs. 571 
(questão 01) – Versão 

nova do livro. 
Atividade sobre 

permutações pág. 499 
(questão 01) – Versão 

antiga do livro. 
A atividade deve ser 

postada na plataforma 
do Google Classroom 
até o dia 05/06/2020 

 
 

BIO 
Aula 01: Aula online: 

Sistema Respiratório 
 

GEO 
Ler e refletir sobre a 

Geografia da Indústria, 
páginas 480 – Plus II novo 
ou p.376 – Plus II antigo e 

p.481 – Plus II novo ou 
p.379 – Plus II antigo 

 

ING 
No livro “Perspective 

2”, o aluno deverá 
acompanhar a revisão 

e a correção dos 
exercícios das páginas 
104 a 105, durante a 

aula on line via Google 
Meet. 

Via Google Classroom 

até 05/06/2020 

FÍS 
4ª Aula 

O aluno deve ler no 
livro texto os exercícios 
resolvidos e resolver os 
exercícios indicados na 

lista. 

17:50 GRA GEO ING RED BIO 



 
Aula online sobre 

Tempos compostos dos 
verbos e correção das 

atividades 

Ler e refletir sobre a 
Geografia da Indústria 

página 478 – Plus II novo 
ou p.385 – Plus II antigo 

 

No livro “Perspective 
2”, o aluno deverá 

acompanhar a revisão 
e a correção dos 

exercícios da página 
103, durante a aula on 

line via Google Meet. 
Via Google Classroom 

até 05/06/2020 

Assistir ao 
“Competências: coesão 
textual- C4” na LIVE 
da turma 225 (04.06 

no 6º tempo) 
Realizar a produção 
textual a partir da 

temática abordada em 
sala. 

Realizar a produção 
textual EM ATIVIDADE 

do Classroom, escrever 
pelo GOOGLE DOCS. 
Entrega: 12/06/2020 

Aula 03: Videoaula: 
Sistema 

Cardiovascular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TURMA 226 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- --- ART 
Aula online – Neo-

Impressionismo e Pós-
Impressionismo. 

ATIVIDADES: Lista de 
questões de 
vestibulares 

--- --- 

08:55 --- --- SOC 

 Aula online com 
explanação do 

conteúdo (Sociologia, 
Religião e Tolerância), 

onde o aluno deve 
fazer um resumo de 

cada capítulo, 
mediante os exercícios 
do livro ou atividades 

extra. 

--- --- 

10:10 --- --- GRA 
Lista anexada no 
Google Classroom 

--- --- 

11:00 --- --- GEO 
Ler e refletir sobre a 

Geografia da Indústria 
página 478 – Plus II novo 
ou p.385 – Plus II antigo 

 

--- --- 

13:15 BIO 
Aula 01: Aula online: 
Sistema Respiratório 

 

BIO 
Aula 02: Videoaula: 

Sistema 
Cardiovascular 

ING 
No livro “Perspective 
2”, o aluno deverá 

acompanhar a revisão 
e a correção dos 

exercícios da página 
103, durante a aula on 

line via Google Meet. 

Via Google Classroom 
até 05/06/2020 

GEO 
Ler e refletir sobre a 

Geografia da Indústria, 
páginas 480 – Plus II novo 
ou p.376 – Plus II antigo e 

p.481 – Plus II novo ou 
p.379 – Plus II antigo 

 

MAT 
Atividade sobre 

permutações págs. 571 
(questão 02) – Versão 

nova do livro. 

Atividade sobre 
permutações pág. 499 
(questão 02) – Versão 

antiga do livro 

A atividade deve ser 
postada na plataforma 



 
do Google Classroom 

até o dia 05/06/2020. 

14:05 HIS 
Aula Online – 

Classroom sobre a 
Revolução Inglesa 

FÍS 
2ª Aula 

O aluno deve assistir à 
aula ao vivo, link 

abaixo. 
LIVE 2: 

https://meet.google.co

m/gez-qkvk-fhe 

LIT 
1ª aula- Aula online – 

La Salle em cena 
 

ING 
No livro “Perspective 
2”, o aluno deverá 

acompanhar a revisão 
e a correção dos 

exercícios das páginas 
104 a 105, durante a 

aula on line via Google 
Meet. 

Via Google Classroom 
até 05/06/2020 

EF 
Aptidão física e 

qualidade de vida. 
Aula Prática online 

no Meeting 
Material: Uniforme de 

Educação Física, 

Tênis; garrafinha de 
água;1 toalha de rosto. 

Link: disponibilizado 
no mural da turma um 

dia antes da aula. 

14:55 FÍS 
1ª Aula 

O aluno deve assistir à 
aula ao vivo, link 

abaixo. 
LIVE 1: 

https://meet.google.co
m/gez-qkvk-fhe 

 

HIS 
QUIZ – Revolução 

Inglesa e Revolução 
Industrial 

FÍS 
3ª Aula 

O aluno deve ler no 
livro texto os exercícios 
resolvidos e resolver os 
exercícios indicados na 

lista. 
 

MAT 
Atividade sobre 

permutações págs. 571 
(questão 01) – Versão 

nova do livro. 
Atividade sobre 

permutações pág. 499 
(questão 01) – Versão 

antiga do livro. 
A atividade deve ser 

postada na plataforma 
do Google Classroom 

até o dia 05/06/2020. 

FÍS 
4ª Aula 

O aluno deve ler no 
livro texto os exercícios 
resolvidos e resolver os 
exercícios indicados na 

lista. 

16:10 GEO 
Aula online dia 01 de 

junho às 16h10 

GRA 
Aula online sobre 

Tempos compostos dos 
verbos e correção das 

atividades 
 

MAT 
Aula online – Soma 

dos coeficientes – 
(03/06) 

BIO 
Aula 03: Videoaula: 

Sistema 
Cardiovascular 

MAT 
Atividade sobre 

permutações págs. 571 
(questões 03 e 07) – 
Versão nova do livro. 

Atividade sobre 
permutações pág. 499 
(questões 03 e 07) – 

Versão antiga do livro. 
A atividade deve ser 

postada na plataforma 
do Google Classroom 

até o dia 05/06/2020. 
 

https://meet.google.com/gez-qkvk-fhe
https://meet.google.com/gez-qkvk-fhe
https://meet.google.com/gez-qkvk-fhe
https://meet.google.com/gez-qkvk-fhe


 
17:00 QUÍ 

Aula online correção 
dos exercícios da lista. 

 

MAT 
Aula online –

Desenvolvimento de 

(𝑎 + 𝑏)𝑛 – (02/06) 

QUÍ 
Aula 03- resolução dos 

exercícios da página 
288. 
 

LIT 
2ª aula – Aula online – 
Prosa romântica. Fazer 
as atividades sobre a 

competência 6 da área 
de Linguagens e 

códigos até 08/06 
 

HIS 
Aula Online – 

Classroom sobre a 
Revolução Industrial 

17:50 QUÍ 

Aula online Inicio de 
diluição de soluções. 

 

RED 

Assistir ao 
“Competências: coesão 

textual- C4” na LIVE 
da turma 226 (02.06 

no 6ºtempo). 
Realizar a produção 
textual a partir da 

temática abordada em 
sala. 

Realizar a produção 
textual EM ATIVIDADE 
do Classroom, escrever 
pelo GOOGLE DOCS. 
Entrega: 12/06/2020 

QUÍ 

Aula 04- resolução das 
questões 11,13 e 14- 

página 304 
 

FIL 

Conceitos de Liberdade 
Resolução de 

atividades relacionada 
a apostila disponível 
na plataforma Google 

Classroom 

ER 

Videoaula sobre o 
tema Refletindo minha 

caminhada 
*Será usada uma 
apresentação em 
Power Point para 

explicar a ferramenta. 
Obs.: Os alunos devem 

fazer a atividade 
proposta numa folha 
de papel A4 para ser 
exposta na próxima 

aula online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TURMA 227I 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 QUÍ 
Aula online sobre 

velocidade média de 
reação. 

 

FÍS 
Videoaula (resolução 

de exercício) – 
Propagação de calor 
(Convecção térmica, 

Irradiação térmica, Lei 
de Stefan – Boltzmann, 
aplicações e efeito da 

irradiação). 
Entrega da resolução 

de exercício da página: 
159 (T.129, T130, 

T131, T134), página 
160 (T137, T139, T140, 

T141), página 161 
(T143), página 162 

(T147, T148). 

ART 
Aula online – Neo-

Impressionismo e Pós-
Impressionismo. 

ATIVIDADES: Lista de 
questões de 
vestibulares 

MAT 
Aula online: quinta-feira 

(dia 04/06) (1º tempo) 
Lista de exercícios 

 

HIS 
Aula Online – 

Classroom sobre a 
Revolução Industrial 

QUIZ – Revolução 
Inglesa e Revolução 

Industrial. 

08:05 GRA 
Aula online sobre 

Tempos compostos dos 
verbos e correção das 

atividades 

MAT 
O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento. Pesquisar 

vídeos ou sites sobre 

probabilidade da    
intersecção de dois eventos 

LIT 
2ª aula – Aula online – 

La Salle em cena 
Fazer as atividades 

sobre a competência 6 
da área de Linguagens 

e códigos até 08/06 

ING 
Acessar o GOOGLE 

MEET para verificação 
de exercícios e 

questões relativas a 
vocabulário e 

gramática. 
Atividades na 

plataforma 
Quem estiver sem o 
livro, responder as 

questões no caderno 
 

MAT 
Aula online: sexta feira 
(dia05/06) (2º tempo) 

sobre o objeto de o 
conhecimento 

08:55 MAT 
Aula online: segunda 

feira(dia:01/06) (3º tempo) 
probabilidade de 

intersecção de 2 eventos 
 

GEO 
Assistir aula online – 

plataforma Google 
Classroom 

GRA 
Lista anexada no 

Google Classroom 

ESP 
Verbos de cambio. 

Serão corrigidos os 
exercícios e explicado 

melhor. 
Acentuação gráfica. 

Palavras agudas 
Palavras graves 

Palavras esdrújulas 

QUÍ 
Aula online sobre 

fatores que interferem 
na velocidade de uma 

reação. 
 



 
Acentuação dos 
monossílabos. 

Exercício do livro texto 
pag. 202 e 203 

Texto para marcar os 
acentos. 

 

10:10 GEO 
Assista: ecycle - 

Energia heliotérmica 
ou energia solar 

concentrada (CSP) 
https://youtu.be/rDA

mwZ5PMmk 

ING 
Acessar o GOOGLE 

MEET para retomada 
do conteúdo sobre 

PAST PERFECT e PAST 
PERFECT 

PROGRESSIVE e 
correção de exercícios 

(p. 34 e 114) 
Quem estiver sem o 
livro, responder as 

questões no caderno 
 

FÍS 
Aula online – 

Introdução ao estudo 
dos gases (capítulo 8). 

Entrega da resolução 
de exercício da página: 

159 (T.129, T130, 
T131, T134), página 

160 (T137, T139, T140, 
T141), página 161 
(T143), página 162 

(T147, T148) 

BIO 
Aula 01: 

- Aula online: 
Embriologia: 

Introdução/ Tipos de 
ovos e tipos de 
segmentação. 

 

MAT 
Resolver exercícios de 

números:64;65;66 e 68 da 
página 607 do livro texto 

Pesquisar o vídeo Filme O 
Homem que viu o Infinito 

Esse filme conta a história 
real de Srinivasa Aiyangar 
Ramanujan (1887 – 1920), 
um dos maiores gênios e 

mais influentes 
matemáticos do século XX. 
De origem humilde e sem 
formação acadêmica, ele 

contribuiu para a 
matemática com diversos 

trabalhos. Entre eles, estão 
a teoria dos números e 

séries infinitas. 

11:00 LIT 
1ª aula- Aula online – 

Prosa romântica 
 

HIS 
Aula Online – 

Classroom sobre a 
Revolução Inglesa 

FIL 
Conceitos de Liberdade 

Resolução de 
atividades relacionada 

a apostila disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

ER 
Aula online. 

Os desafios éticos e 
sociais do Brasil 
Contemporâneo 

BIO 
Aula 02: Exercícios. 

14:05 LIT 
Responder às questões 

sobre “Prosa 
Romântica 4”. 

Assistir à videoaula 
(05/06) sobre “Prosa 

ING 
No livro “Developing 
Exam Skills 2”, na 
sessão Questões de 

Vestibular, responder 

as questões 13 a 16, 
nas páginas 32 e 33. 

MAT 
2ª aula – Assistir 

Videoaula sobre ponto, 
Reta e Plano. 

GEO 
Resolver lista de Exercícios 

QUÍ 
Atividades – Exercícios 

de fixação. 
05/06 

https://youtu.be/rDAmwZ5PMmk
https://youtu.be/rDAmwZ5PMmk


 
Romântica” em 

atividades Classroom. 
As atividades podem 

ser enviadas pelo 
Classroom até o dia 

12/06 

14:55 HIS 
Revolução Americana 

Aula on-line – Correção de 

exercícios 
Plataformas - Google sala 

de aula - MEET 

HIS 
Videoaula – Resolvendo 
questões de vestibulares 

Revoluções Burguesas 

MAT 
3ª aula - Resolver Lista 

de Exercícios 8. 

GRA 
Videoaula de Correção 
da lista de atividade 

referente à análise do 
período simples nas 

questões do SIS e 
PSC2. 
 
 

FÍS 
Assistir vídeo aula - 

REFRAÇÃO - PARTE 1 

- Disponível: (Google 
Classroom) 

 

16:10 L.INT 
Aula online 

Correção da lista 

MAT 
1ª aula – Aula Online 

com Resolução de 
Exercícios. 

GEO 
Aula on-line dia 03 de 

junho às 16h10 
 

SOC 
Aula online com 
explanação do 

conteúdo (Sociologia, 
Religião e Tolerância), 

onde o aluno deve fazer 
um resumo de cada 

capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra. 

EF 
Aptidão física e qualidade 

de vida. 
Aula Prática online no 

Meeting 
Material: Uniforme de 
Educação Física, Tênis; 

garrafinha de água;1 toalha 
de rosto. 

Link: disponibilizado no 
mural da turma um dia 

antes da aula. 

17:00 BIO 
Assistir Vídeo aula 

(parte 1, 2 e 3) 
Pâncreas 

FÍS 
Aula online –

CORREÇÃO - PÁG: 
306– Disponível: 

(Google Classroom) via 
Google Meet 

 

QUÍ 
Aula online 

 

P.TEXT 
Aula on-line referente 
ao texto dissertativo-

argumentativo 
enfatizando o critério B 

de avaliação do SIS. 
Obs.: Após a aula será 
disponível a atividade 

de produção textual na 
sala Google para que 

os alunos possam 
realizar e encaminhar 

no tempo previsto. 

BIO 
Aula online (sistema 
endócrino- Hipófise e 

Hipotálamo) 

 



 
 


