
 
 

CRONOGRAMA SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 3ª SÉRIE 

Período: 01 a 05 de junho de 2020 

TURMA 231 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 ING 
Acessar o GOOGLE MEET 

introdução ao Tag 

questions (p. 34) 
Quem estiver sem o livro, 
responder as questões no 

caderno 
 

QUÍ 
Aula on-line. 

02/06 

 

SOC 
Aula On-line com 

explanação do conteúdo 

(Crítica a Metafísica 
Social), onde o aluno deve 
fazer um resumo de cada 

capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra 

GRA 
Lista publicada no Google 

Classroom 

FÍS 
Aula on-line – Associação 

mista- APLICAÇÕES – 

Parte 2 – Disponível: 
(Google Classroom) via 

Google Meet 

08:05 QUÍ 
Aula on-line. 

01/06 
 

MAT 
Livro: Matemática Ciências 

e aplicações 
p. 111 e 114 – Atividades: 

66 a 69 
(Material de apoio: os 
vídeos 11 e 12;  vídeo 

conferência: 
https://meet.google.com/o

dp-vawf-ffv  - Data: 
02/06/2020 de 08:05 as 

08:55 horas) 

FÍS 
Resolver os exercícios 

(LIVRO) – p. 176 (P.147) 
 
 

GEO 
2ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom 

BIO 
Aula on-line 

(Nematelmintos – Parte II) 

08:55 BIO 
Videoaula (filo Molusca-

Parte I (aulas 1,2 e 3) 

ART 
Aula on-line - História da 
Arte sobre o Movimento de 
Vanguarda Cubismo, suas 

características e estilos 

LIT 
1ª aula – Exercícios de 

capítulo 26 (página 586 a 
593). Fazer as atividades 
sobre a competência 6 da 

área de Linguagens e 

códigos até 08/06 

GEO 
3ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom 

FÍS 
Resolver os exercícios 

(LIVRO) – p. 177 (p.148, 
150 p.151 

10:10 HIS 
Aula on-line no Classroom  

 

HIS 
Atividade do livro página 
784, entregar até o dia 

05.06 

QUÍ 
Aula on-line. 

03/06 

MAT 
Livro: Matemática Ciências 

e aplicações 
p. 121 – Atividades:  01 a 

04 

MAT 
Livro: Matemática Ciências 

e aplicações 
p. 121 – Atividades:  05 a 

07 

https://meet.google.com/odp-vawf-ffv
https://meet.google.com/odp-vawf-ffv


 
(Material de apoio: vídeo 

conferência: 
https://meet.google.com/a

pe-fqiy-wpa - Data: 
04/06/2020 de 10:10 as 

11:00 horas) 

(Material de apoio: o vídeo 
06 e 12; vídeo conferência: 
https://meet.google.com/a

xz-fxdv-crn    - Data: 
05/06/2020 de 10:10 as 

11:00 horas) 

11:00 EF 
Aula Prática on-line no 

Meeting 

Material: Uniforme de 
Educação Física; Tênis; 

garrafinha de água;1 
toalha de rosto. 

RED 
Videoaula referente ao 
projeto de texto critério 

analisado na competência 
3 do Enem. 

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. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

GRA 
Aula on-line sobre 

Regência Verbal com 

pronome relativo 
Atividades da gramática 

página 664 

BIO 
Aula on-line 

(Nematelmintos – Parte I) 

 

HIS 
Aula on-line no Classroom 

11:50 MAT 
Livro: Matemática Ciências 

e aplicações 
p. 111 – Atividades:  62 a 

65 
(Material de apoio: os 

vídeos 11 e 12) 
 
 

GEO 
Leia o texto – Forças sul-

sudanesas submetem 
população à fome, denuncia a 

ONU – Istoé dinheiro - 
20/02/20 - 09h30 - 

Atualizado em 20/02/20 
- 12h14. 

https://www.istoedinheir
o.com.br/forcas-sul-

sudanesas-submetem-

populacao-a-fome-
denuncia-a-onu/ 

Responder: Explique os 

argumentos que justificam 
o título da reportagem e o 
fato de negarem acesso à 

ajuda humanitária. 
 

MAT 
Livro: Matemática Ciências 

e aplicações 
p. 114 – Atividades: 70 a 

73 
(Material de apoio: 

Gravação da aula online: 
Posições relativas entre 

circunferência) 
 
 

QUÍ 
Atividades – Exercícios de 

fixação. Postada na 
Plataforma Google - 

Classroom 
04/06 

ING 
Acessar o GOOGLE MEET 

para realizar de exercícios 
complementares sobre 
conteúdo gramatical 

apresentado na unidade 3) 
Resolver as questões 
complementares na 
plataforma GOOGLE 

CLASSROOM. 
Quem estiver sem o livro, 

responder as questões no 
caderno 

14:05 --- --- --- ER --- 

https://meet.google.com/ape-fqiy-wpa
https://meet.google.com/ape-fqiy-wpa
https://meet.google.com/axz-fxdv-crn
https://meet.google.com/axz-fxdv-crn
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/


 
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 --- --- --- LIT 
2ª aula – Aula on-line – 

Geração de 30 

--- 

16:10 --- --- --- FIL 
Moral e liberdade 

Resolução de atividades 
relacionada a apostila 

disponível na plataforma 
Google Classroom 

--- 

17:00 --- --- --- FÍS 
Aula on-line – 

CORREÇÃO – p.165 e 
173 – Disponível: (Google 

Classroom) via Google 
Meet 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA 232 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 HIS 
Aula on-line no Classroom  

 

GRA 
Aula on-line sobre 

Regência Verbal com 
pronome relativo 

Atividades da gramática 
página 664 

HIS 
Aula on-line no Classroom 

ART 
Aula on-line - História da 
Arte sobre o Movimento de 
Vanguarda Cubismo, suas 

características e estilos 

QUÍ 
Atividades – Exercícios de 

fixação. Postada na 
Plataforma Google - 

Classroom 
 

08:05 FÍS 
Resolver os exercícios 

(LIVRO) – p. 176 (P.147) 
 
 

HIS 
Atividade do livro página 
784, entregar até o dia 

05.06 
 

QUÍ 
Aula on-line. 

03/06 
 

LIT 
1ª aula – Aula on-line – 

Geração de 30 

LIT 
2ª aula - Exercícios de 

capítulo 26 (página 586 a 
593. Fazer as atividades 
sobre a competência 6 da 

área de Linguagens e 

códigos até 08/06 

08:55 GEO 
Leia o texto – Forças sul-

sudanesas submetem 
população à fome, denuncia a 

ONU – Istoé dinheiro - 
20/02/20 - 09h30 - 

BIO 
Aula on-line 

(Nematelmintos – Parte I) 

FÍS 
Aula on-line – Associação 

mista- APLICAÇÕES – 
Parte 2 – Disponível: 

(Google Classroom) via 
Google Meet 

MAT 
-Livro: Matemática 

Ciências e aplicações 
p. 114 – Atividades: 70 a 

73 

MAT 
-Livro: Matemática 

Ciências e aplicações 
p. 121 – Atividades:  01 a 

04 



 
Atualizado em 20/02/20 

- 12h14. 
https://www.istoedinheir

o.com.br/forcas-sul-
sudanesas-submetem-

populacao-a-fome-
denuncia-a-onu/ 

Responder: Explique os 
argumentos que justificam 
o título da reportagem e o 
fato de negarem acesso à 

ajuda humanitária. 

 
 

(Material de apoio: 
Gravação da aula online: 
Posições relativas entre 
circunferência; vídeo 

conferência: 
https://meet.google.com/o

jq-xive-fke  - Data: 
04/06/2020 de 08:55 as 

09:45 horas) 
 
 

 
 

(Material de apoio: os 
vídeos de 06 a 12) 

 

10:10 BIO 
Videoaula (filo Molusca-

Parte I (aulas 1,2 e 3) 

FÍS 
Aula on-line – 

CORREÇÃO – p.165 e 
173 – Disponível: (Google 

Classroom) via Google 
Meet 

 
 
 

MAT 
-Livro: Matemática 

Ciências e aplicações 
p. 111 e 114 – Atividades: 

66 a 69 
(Material de apoio: os 
vídeos 11 e 12;  vídeo 

conferência: 
https://meet.google.com/g

jw-qajc-whv  - Data: 
03/06/2020 de 10:10 as 

11:00 horas) 

GRA 
Lista publicada no Google 

Classroom 

GEO 
2ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom 

11:00 EF 
Aula Prática on-line no 

Meeting 
Material: Uniforme de 
Educação Física; Tênis; 

garrafinha de água;1 
toalha de rosto. 

MAT 
-Livro: Matemática 

Ciências e aplicações 
p. 111 – Atividades:  62 a 

65 
(Material de apoio: os 
vídeos 11 e 12;  vídeo 

conferência: 
https://meet.google.com/u

sm-cuez-orq  - Data: 

02/06/2020 de 11:00 as 
11:50 horas) 

BIO 
Aula on-line 

(Nematelmintos – Parte II) 

QUÍ 
Aula on-line. 

04/06 
 

GEO 
3ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom 

11:50 ING 
Acessar o GOOGLE MEET 

introdução ao Tag 
questions (p. 34) 

QUÍ 
Aula on-line. 

02/06 
 

ING 
Acessar o GOOGLE MEET 
para realizar de exercícios 

complementares sobre 

FÍS 
Resolver os exercícios 

(LIVRO) – p. 177 (p.148, 
150 p.151 

MAT 
-Livro: Matemática 

Ciências e aplicações 
p. 121 – Atividades:  05 a 

07 

https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://meet.google.com/ojq-xive-fke
https://meet.google.com/ojq-xive-fke
https://meet.google.com/gjw-qajc-whv
https://meet.google.com/gjw-qajc-whv
https://meet.google.com/usm-cuez-orq
https://meet.google.com/usm-cuez-orq


 
Quem estiver sem o livro, 
responder as questões no 

caderno 
 

conteúdo gramatical 
apresentado na unidade 3) 

Resolver as questões 
complementares na 
plataforma GOOGLE 

CLASSROOM. 
Quem estiver sem o livro, 
responder as questões no 

caderno 

(Material de apoio: os 
vídeos de 06 a 12) 

14:05 --- --- --- RED 
Videoaula referente ao 

projeto de texto critério 
analisado na competência 

3 do Enem. 
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. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

--- 

14:55 --- --- --- FIL 
Moral e liberdade 

Resolução de atividades 
relacionada a apostila 

disponível na plataforma 
Google Classroom 

--- 

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 --- --- --- SOC 
Aula On-line com 

explanação do conteúdo 
(Crítica a Metafísica 

Social), onde o aluno deve 
fazer um resumo de cada 

capítulo, mediante os 

exercícios do livro ou 
atividades extra 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

TURMA 233 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 LIT 
1ª aula – Aula on-line – 

Geração de 30 

MAT 
#Livro: Matemática 

Ciências e aplicações 
p. 111 – Atividades:  62 a 

65 
(Material de apoio: os 
vídeos 11 e 12;  vídeo 

conferência: 
https://meet.google.com/z

vf-jwna-zqo   - Data: 
02/06/2020 de 07:15 as 

08:05 horas) 

FÍS 
Aula on-line – 

CORREÇÃO – p.165 e 
173 – Disponível: (Google 

Classroom) via Google 
Meet 

 
 
 

MAT 
#Livro: Matemática 

Ciências e aplicações 
p. 114 – Atividades: 70 a 

73 
(Material de apoio: 

Gravação da aula online: 
Posições relativas entre 
circunferência; vídeo 

conferência: 
https://meet.google.com/n

js-uvbd-xbf   - Data: 
04/06/2020 de 07:15 as 

08:05 horas) 

MAT 
#Livro: Matemática 

Ciências e aplicações 
p. 121 – Atividades:  05 a 

07 
(Material de apoio: os 

vídeos de 06 a 12) 

08:05 ART 
Aula on-line - História da 
Arte sobre o Movimento de 
Vanguarda Cubismo, suas 

características e estilos 

QUÍ 
Aula on-line 

MAT 
#Livro: Matemática 

Ciências e aplicações 
p. 111 e 114 – Atividades: 

66 a 69 
(Material de apoio: os 
vídeos 11 e 12;  vídeo 

conferência: 
https://meet.google.com/h

da-cwij-esa   - Data: 
03/06/2020 de 08:05 as 

08:55 horas) 

QUÍ 
Aula on-line 

GRA 
Lista publicada no Google 

Classroom 

08:55 HIS 
Aula on-line no Classroom  

 

HIS 
Atividade do livro página 
784, entregar até o dia 

05.06 

BIO 
Aula on-line 

(Nematelmintos – Parte I) 

GRA 
Aula on-line sobre 

Regência Verbal com 
pronome relativo 

BIO 
Aula on-line 

(Nematelmintos – Parte II) 

https://meet.google.com/zvf-jwna-zqo
https://meet.google.com/zvf-jwna-zqo
https://meet.google.com/njs-uvbd-xbf
https://meet.google.com/njs-uvbd-xbf
https://meet.google.com/hda-cwij-esa
https://meet.google.com/hda-cwij-esa


 
 Atividades da gramática 

página 664 

10:10 ING 
Acessar o GOOGLE MEET 

introdução ao Tag 
questions (p. 34) 

Quem estiver sem o livro, 
responder as questões no 

caderno 

 

GEO 
Leia o texto – Forças sul-

sudanesas submetem 
população à fome, denuncia a 

ONU – Istoé dinheiro - 
20/02/20 - 09h30 - 

Atualizado em 20/02/20 

- 12h14. 
https://www.istoedinheir

o.com.br/forcas-sul-
sudanesas-submetem-

populacao-a-fome-
denuncia-a-onu/ 

Responder: Explique os 
argumentos que justificam 
o título da reportagem e o 
fato de negarem acesso à 

ajuda humanitária. 

FÍS 
Aula on-line – Associação 

mista- APLICAÇÕES – 
Parte 2 – Disponível: 

(Google Classroom) via 
Google Meet 

 

 

GEO 
2ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom 
 

SOC 
Aula On-line com 

explanação do conteúdo 
(Crítica a Metafísica 

Social), onde o aluno deve 
fazer um resumo de cada 

capítulo, mediante os 

exercícios do livro ou 
atividades extra 

11:00 FÍS 
Resolver os exercícios 

(LIVRO) – p. 176 (P.147) 
 
 

LIT 
2ª aula - Exercícios de 

capítulo 26 (página 586 a 
593). Fazer as atividades 
sobre a competência 6 da 

área de Linguagens e 
códigos até 08/06 

QUÍ 
Aula on-line 

GEO 
3ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom 

QUÍ 
Atividades – Exercícios de 

fixação. Postada na 
Plataforma Google - 

Classroom 
 

11:50 BIO 
Videoaula (filo Molusca-

Parte I (aulas 1,2 e 3) 
 

ING 
Acessar o GOOGLE MEET 
para realizar de exercícios 

complementares sobre 
conteúdo gramatical 

apresentado na unidade 3) 
Resolver as questões 
complementares na 

plataforma GOOGLE 
CLASSROOM. 

Quem estiver sem o livro, 
responder as questões no 

caderno 

EF 
Aula Prática on-line no 

Meeting 
Material: Uniforme de 
Educação Física; Tênis; 

garrafinha de água;1 
toalha de rosto. 

MAT 
 

#Livro: Matemática 
Ciências e aplicações 

p. 121 – Atividades:  01 a 
04 

(Material de apoio: os 
vídeos de 06 a 12) 

 
 

HIS 
Aula on-line no Classroom 

14:05 --- --- --- FIL 
Moral e liberdade 

--- 

https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/


 
Resolução de atividades 
relacionada a apostila 

disponível na plataforma 
Google Classroom 

14:55 --- --- --- FÍS 
Resolver os exercícios 

(LIVRO) – p. 177 (p.148, 
150 p.151 

--- 

16:10 --- --- --- RED 
Videoaula referente ao 
projeto de texto critério 

analisado na competência 
3 do Enem. 

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. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

--- 

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 234 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 ART 
Aula on-line - História da 
Arte sobre o Movimento de 
Vanguarda Cubismo, suas 

características e estilos 

HIS 
Atividade do livro página 
784, entregar até o dia 

05.06 
 

QUÍ 
Aula on-line 

QUÍ 
Atividades – Exercícios de 

fixação. Postada na 
Plataforma Google - 

Classroom 
 

LIT 
2ª aula – Aula on-line – 

Geração de 30 



 
08:05 MAT 

#Livro: Matemática 
Ciências e aplicações 

p. 111 – Atividades:  62 a 
65 

(Material de apoio: os 
vídeos 11 e 12) 

FÍS 
Resolver os exercícios 

(LIVRO) – p. 176 (P.147) 
 
 

GEO 
1ª aula: 

Assistir aula online – 
plataforma Google 

classroom 
 
 

GRA 
Lista publicada no Google 

Classroom 

MAT 
#Livro: Matemática 

Ciências e aplicações 
p. 121 – Atividades:  05 a 

07 
(Material de apoio: os 
vídeos 06 e 12; vídeo 

conferência: 
https://meet.google.com/r

no-biou-nti   - Data: 
05/06/2020 de 08:05 as 

08:55 horas) 

08:55 GRA 
Aula on-line sobre 

Regência Verbal com 
pronome relativo 

Atividades da gramática 
página 664 

LIT 
1ª aula – Exercícios de 

capítulo 26 (página 586 a 
593). Fazer as atividades 
sobre a competência 6 da 

área de Linguagens e 
códigos até 08/06 

 

GEO 
2ª aula: 

Assistir aula online – 
plataforma Google 

classroom 
 
 
 

RED 
Videoaula referente ao 
projeto de texto critério 

analisado na competência 
3 do Enem. 

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. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

ING 
Acessar o GOOGLE MEET 
para realizar de exercícios 

complementares sobre 
conteúdo gramatical 

apresentado na unidade 3) 
Resolver as questões 
complementares na 
plataforma GOOGLE 

CLASSROOM. 
Quem estiver sem o livro, 

responder as questões no 
caderno 

10:10 QUÍ 
Aula on-line 

QUÍ 
Aula on-line 

SOC 
Aula On-line com 

explanação do conteúdo 
(Crítica a Metafísica 

Social), onde o aluno deve 

fazer um resumo de cada 
capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra 

BIO 
Aula on-line 

(Nematelmintos – Parte I) 

HIS 
Aula on-line no Classroom 

11:00 MAT 
#Livro: Matemática 

Ciências e aplicações 
p. 111 e 114 – Atividades: 

66 a 69 

BIO 
Videoaula (filo Molusca-

Parte I (aulas 1,2 e 3) 

FÍS 
Aula on-line – CORREÇÃO 

– p.165 e 173 – 
Disponível: (Google 

Classroom) via Google Meet 

MAT 
#Livro: Matemática 

Ciências e aplicações 
p. 121 – Atividades:  01 a 

04 

BIO 
Aula on-line 

(Nematelmintos – Parte II) 

https://meet.google.com/rno-biou-nti
https://meet.google.com/rno-biou-nti


 
(Material de apoio: os 
vídeos 11 e 12;  vídeo 

conferência: 
https://meet.google.com/gj

m-guvo-wih 
 - Data: 01/06/2020 de 
11:00 as 11:50 horas) 

(Material de apoio: os 
vídeos de 06 a 12; vídeo 

conferência: 
https://meet.google.com/y

wh-bhdo-tvg   - Data: 
04/06/2020 de 11:00 as 

11:50 horas) 

11:50 HIS 
Aula on-line no Classroom  

 

MAT 
#Livro: Matemática 

Ciências e aplicações 
p. 114 – Atividades: 70 a 

73 
(Material de apoio: 

Gravação da aula online: 
Posições relativas entre 

circunferência) 
 

EF 
Aula Prática on-line no 

Meeting 
Material: Uniforme de 

Educação Física; Tênis; 
garrafinha de água;1 

toalha de rosto. 

ING 
Acessar o GOOGLE MEET 

introdução ao Tag 
questions (p. 34) 

Quem estiver sem o livro, 
responder as questões no 

caderno 
 

GEO 
3ª aula: 

Leia o texto – Forças sul-
sudanesas submetem 

população à fome, denuncia a 
ONU – Istoé dinheiro - 
20/02/20 - 09h30 - 

Atualizado em 20/02/20 
- 12h14. 

https://www.istoedinheir
o.com.br/forcas-sul-

sudanesas-submetem-
populacao-a-fome-
denuncia-a-onu/ 

Responder: Explique os 
argumentos que justificam 
o título da reportagem e o 
fato de negarem acesso à 

ajuda humanitária. 

14:05 --- 
 

--- --- FÍS 
Aula on-line – Associação 

mista- APLICAÇÕES – 
Parte 2 – Disponível: 

(Google Classroom) via 
Google Meet 

--- 

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 

--- 

https://meet.google.com/gjm-guvo-wih
https://meet.google.com/gjm-guvo-wih
https://meet.google.com/ywh-bhdo-tvg
https://meet.google.com/ywh-bhdo-tvg
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/


 
numa folha de papel A4 

para ser exposta na 
próxima aula on-line. 

16:10 --- --- --- FÍS 
Resolver os exercícios 

(LIVRO) – p. 177 (p.148, 
150 p.151 

--- 

17:00 --- --- --- FIL 
Moral e liberdade 

Resolução de atividades 
relacionada a apostila 

disponível na plataforma 
Google Classroom 

--- 
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08:05 --- --- --- 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. 

--- 

08:55 --- --- --- LIT 
2ª aula – Aula on-line – 

Geração de 30 

--- 

10:10 --- --- --- QUÍ 
Aula on-line 

--- 

11:00 --- --- --- GRA 

Lista publicada no Google 
Classroom 

--- 

13:15 MAT 
Aula on-line – Interseção 

de circunferência (01/06) 

LIT 
1ª aula – Exercícios de 

capítulo 26 (página 586 a 
593). Fazer as atividades 
sobre a competência 6 da 

MAT 
Aula on-line – Dúvidas 
sobre as atividades da 

semana (03/06) 

MAT 
Atividade sobre interseção 
de circunferência pág. 114 
(questões 69 e 70) – Versão 

FÍS 
4ª Aula: 

Ler os exercícios resolvidos 
no livro texto e resolver os 



 
área de Linguagens e 

códigos até 08/06 
 

nova do livro. (04/06) -1º 
TEMPO 

Atividade sobre interseção 
de circunferência pág. 103 
(questões 74 e 75) – Versão 

antiga do livro. 
A atividade deve ser 

postada na plataforma do 
Google Classroom até o dia 

05/06/2020 

exercícios indicados na 
lista. 

14:05 GEO 

Leia o texto – Forças sul-
sudanesas submetem 

população à fome, denuncia a 
ONU – Istoé dinheiro - 
20/02/20 - 09h30 - 

Atualizado em 20/02/20 - 
12h14. 

https://www.istoedinheir
o.com.br/forcas-sul-

sudanesas-submetem-
populacao-a-fome-
denuncia-a-onu/ 

Responder: Explique os 
argumentos que justificam 
o título da reportagem e o 
fato de negarem acesso à 

ajuda humanitária. 

GEO 

2ª aula: 
Assistir aula on-line – 

plataforma Google 
classroom 

 
 
 

FÍS 

2ª Aula 
O aluno deve assistir à aula 

ao vivo, link abaixo. 
LIVE 2: 

https://meet.google.com/h
gp-jycu-pwy 

ART 

Live Class – História da 
Arte sobre o Futurismo 

MAT 

TESTES- pág. 122 
(questões 9,10 e 11) – 
Versão nova do livro. 

(05/06) 
A atividade deve ser 

postada na plataforma do 
Google Classroom até o dia 

05/06/2020 

14:55 BIO 
Aula 01: Aula on-line: 

Artrópodes (Parte I) 
 

GEO 
3ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom 
 

ING 
No livro “Perspective 3”, o 

aluno deverá acompanhar a 
revisão e a correção dos 

exercícios das páginas 100 
a 101, durante a aula on 

line via Google Meet. 
Entrega: Via Google 

Classroom até 05/06/2020 

ING 
No livro “Perspective 3”, o 

aluno deverá acompanhar a 
revisão e a correção dos 

exercícios das páginas 102 
a 103, durante a aula on 

line via Google Meet. 
Entrega: Via Google 

Classroom até 05/06/2020 

EF 
Aula Prática on-line no 

Meeting 
Material: Uniforme de 

Educação Física; Tênis; 
garrafinha de água;1 toalha 

de rosto. 

16:10 HIS 
Aula on-line no Classroom  

 

BIO 
Aula 02: Aula On-line: 

Artrópodes (Parte II) 
 

QUÍ 
Aula on-line 

MAT 
TESTES- pág. 121 

(questões 06, 07) – Versão 
nova do livro. 

(04/06) – 4º TEMPO 

HIS 
Aula on-line no Classroom 

https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://meet.google.com/hgp-jycu-pwy
https://meet.google.com/hgp-jycu-pwy


 
17:00 FÍS 

1ª Aula 
O aluno deve assistir à aula 

ao vivo, link abaixo. 
LIVE 1: 

https://meet.google.com/h
gp-jycu-pwy 

HIS 
Atividade do livro página 
784, entregar até o dia 

05.06 
 

FÍS 
3ª Aula: 

Ler os exercícios resolvidos 
no livro texto e resolver os 

exercícios indicados na 
lista. 

RED 
Assistir à LIVE 

“Competências: coesão 

textual- C4” na LIVE (04.06 

no 5ºtempo); 

Reescritura do texto sobre 
Migração após a correção 

do professor no classroom. 
Realizar a produção textual 

em atividades da sala de 
aula GOOGLE. Entrega em: 

12/06/2020 

QUÍ 
Atividades – Exercícios de 

fixação. Postada na 
Plataforma Google - 

Classroom 
 

17:50 QUÍ 
Aula on-line 

GRA 
Aula on-line sobre 

Regência Verbal com 
pronome relativo 

Atividades da gramática 
página 664 

SOC 
Aula On-line com 

explanação do conteúdo 
(Crítica a Metafísica Social), 
onde o aluno deve fazer um 
resumo de cada capítulo, 
mediante os exercícios do 
livro ou atividades extra 

BIO 
Aula 03: Exercícios. 

FIL 
Moral e liberdade 

Resolução de atividades 
relacionada a apostila 

disponível na plataforma 
Google Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/hgp-jycu-pwy
https://meet.google.com/hgp-jycu-pwy
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07:15 GRA 
Aula on-line sobre Regência 
Verbal com pronome relativo 

Atividades da gramática 
página 664 

GEO 
1ª aula: 

Assistir aula online – 
plataforma Google classroom 

 
 

FÍS 
Aula on-line – introdução à 

lei de Kirchhoff 
 

BIO 
Aula on-line Filo 
Nematelmintos 

ING 
Acessar o GOOGLE MEET 
para realizar de exercícios 

complementares sobre 
conteúdo gramatical 

apresentado na unidade 3) 
Resolver as questões 
complementares na 
plataforma GOOGLE 

CLASSROOM. 
Quem estiver sem o livro, 
responder as questões no 

caderno 

08:05 HIS 
Aula On-line no Classroom 

 

GEO 
2ª aula: 

Assistir aula online – 

plataforma Google classroom 
Leia o texto – Forças sul-

sudanesas submetem 
população à fome, denuncia a 

ONU – Istoé dinheiro - 

20/02/20 - 09h30 - 

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 

MAT 
Livro: Matemática Ciências e 

aplicações 

p. 121 – Atividades:  05 a 07 
(Material de apoio: os vídeos 
06 a 12;  vídeo conferência: 

https://meet.google.com/ptw
-voio-aqo - Data: 

ART 
Live Class – História da Arte 

sobre o Futurismo 

https://meet.google.com/ptw-voio-aqo
https://meet.google.com/ptw-voio-aqo


 
Atualizado em 20/02/20 - 

12h14. 
https://www.istoedinheiro.

com.br/forcas-sul-
sudanesas-submetem-

populacao-a-fome-
denuncia-a-onu/ 

Responder: Explique os 
argumentos que justificam o 
título da reportagem e o fato 

de negarem acesso à ajuda 
humanitária. 

exposta na próxima aula on-
line. 

04/06/2020 de 08:05 as 
08:55 horas) 

08:55 MAT 
Livro: Matemática Ciências e 

aplicações 
p. 111 – Atividades:  62 a 65 
(Material de apoio: os vídeos 
11 e 12;  vídeo conferência: 

https://meet.google.com/usf
-zswp-ksn  - Data: 

01/06/2020 de 08:55 as 
09:45 horas) 

MAT 
Livro: Matemática Ciências e 

aplicações 
p. 114 – Atividades: 70 a 73 
(Material de apoio: Gravação 

da aula online: Posições 

relativas entre 
circunferência) 

ING 
Acessar o GOOGLE MEET 

introdução ao Tag questions 
(p. 34) 

Quem estiver sem o livro, 
responder as questões no 

caderno 
 

FIL 
Moral e liberdade 

Resolução de atividades 
relacionada a apostila 

disponível na plataforma 
Google Classroom 

HIS 
Aula On-line no Classroom 

Atividade do livro página 784, 
entregar até o dia 05.06 

10:10 MAT 
Livro: Matemática Ciências e 

aplicações 
p. 111 e 114 – Atividades: 66 

a 69 
(Material de apoio: os vídeos 

11 e 12) 

GRA 
Lista publicada no Google 

Classroom 

LIT 
1ª aula – Exercícios de 

capítulo 26 (página 586 a 
593). Fazer as atividades 
sobre a competência 6 da 

área de Linguagens e códigos 
até 08/06 

ESP 
Aprender os pronomes 

indefinidos 
Usar nas frases corretamente 

Fazer os exercícios do livro 
360 grados pag. 297, 298, 

299 
Olhar os slides com os 
pronomes indefinidos 

Fazer o exercício escrito para 
completar do livro 360 grados 

pag. 299, 300, 301. 

Completar o exercício do 
classroom com o tema 

estudado. 
SERÁN CORREGIDOS LOS 
EJERCICIOS DEL LIBRO 

QUÍ 
Aula on-line: Revisão de 

funções orgânicas 
 

Aula on-line: propriedades 
físicas dos compostos 

orgânicos 

11:00 BIO FÍS MAT LIT QUÍ 

https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://www.istoedinheiro.com.br/forcas-sul-sudanesas-submetem-populacao-a-fome-denuncia-a-onu/
https://meet.google.com/usf-zswp-ksn
https://meet.google.com/usf-zswp-ksn


 
Videoaula (parte 4, 5 e 6) Filo 

Mollusca (parte 2) 
Videoaula – Um pouco mais 

de associação de capacitores. 
 

Livro: Matemática Ciências e 
aplicações 

p. 121 – Atividades:  01 a 04 
(Material de apoio: os vídeos 

de 06 a 12;  vídeo 
conferência: 

https://meet.google.com/ooq
-mvbw-ztu - Data: 

03/06/2020 de 11:00 as 
11:50 horas) 

2ª aula – Aula on-line – 
Geração de 30 

Aula on-line: propriedades 
físicas dos compostos 

orgânicos 

14:05 GEO 

Estudar material postado 
(Apostila, apresentação...). 

Assistir a videoaula de apoio 
https://www.youtube.com/w

atch?v=o49y7fxSPag 

FÍS 

Aula on-line – CORREÇÃO – 
p. 206 (P.178, P.179) –

Disponível: (Google 
Classroom) via Google Meet 

 

HIS 

Aula on-line – Kahoot on-
line 

Plataforma - Google sala de 
aula – MEET 

EF 

Aula Prática on-line no 
Meeting 

Material: Uniforme de 
Educação Física; Tênis; 

garrafinha de água;1 toalha 
de rosto. 

MAT 

2ª aula –Assistir Videoaula 
sobre Princípio Fundamental 

da Contagem. 
 

14:55 P. TEXTUAL 
Videoaula referente ao 
projeto de texto critério 

analisado na competência 3 
do Enem. 

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. 

As atividades serão corrigidas 
no Google classroom 

BIO 
Videoaula: Mamíferos 

SOC 
Aula On-line com 

explanação do conteúdo 
(Crítica a Metafísica Social), 
onde o aluno deve fazer um 
resumo de cada capítulo, 
mediante os exercícios do 
livro ou atividades extra 

GEO 
Aula on-line 

Estudar material postado 
(Apostila, apresentação...). 

Assistir a videoaula de apoio 
Videoaula 

https://www.youtube.com/w
atch?v=Kr44kQgcF98&list=P

L-
cWjvjoSJccnoVsaOWkpMf4A

D8tzjN7M&index=76 

MAT 
3ª aula - Resolver Lista de 

Exercícios 8. 

16:10 QUÍ 
Aula 0n-line 

GRA 
Aula on-line de correção 
Lista de exercício na sala 

Google com base nas 

questões do ENEM / PSC. 
As atividades serão corrigidas 

no Google Classroom 
 

              LIT 
Responder às questões sobre 
“Modernismo – geração 22”. 
Assistir à vídeoaula (03/06) 

sobre “Modernismo –geração 
22- parte 4” em atividades do 

classroom. 
As atividades podem ser 

enviadas pelo classroom até o 
dia 12/06 

L.INT 
Participar da aula on-line 
sobre a competência 6 da 

área de Linguagens e códigos 

Fazer as atividades sobre a 
competência 6 da área de 
Linguagens e códigos até 

08/06 
 

QUÍ 
Atividades – Exercícios de 

fixação. Postada na 
Plataforma Google - 

Classroom 
 

https://meet.google.com/ooq-mvbw-ztu
https://meet.google.com/ooq-mvbw-ztu
https://www.youtube.com/watch?v=Kr44kQgcF98&list=PL-cWjvjoSJccnoVsaOWkpMf4AD8tzjN7M&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=Kr44kQgcF98&list=PL-cWjvjoSJccnoVsaOWkpMf4AD8tzjN7M&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=Kr44kQgcF98&list=PL-cWjvjoSJccnoVsaOWkpMf4AD8tzjN7M&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=Kr44kQgcF98&list=PL-cWjvjoSJccnoVsaOWkpMf4AD8tzjN7M&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=Kr44kQgcF98&list=PL-cWjvjoSJccnoVsaOWkpMf4AD8tzjN7M&index=76


 
17:00 BIO 

Aula on-line: Aves. 
HIS 

Videoaula – Resolvendo 
questões de vestibulares 
Segunda Guerra Mundial 

ING 
No livro “Developing Exam 

Skills 3”, na sessão Questões 
de Vestibular, responder as 

questões 11 a 13, nas 
páginas 32 e 33. Entrega: Via 

Google Classroom até 
05/06/2020 

MAT 
1ª aula – Aula On-line com 

Resolução de Exercícios. 
 

FÍS 
Assistir videoaula – 

GERADORES – PARTE 1 - 
Disponível: (Google 

Classroom) 

 


