
 
 

CRONOGRAMA SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 2ª SÉRIE 

Período: 18 a 22 de maio de 2020 

TURMA 221 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 BIO 
Aula 01: 

- Lista de Exercícios de 

Heranças 
- Videoaula de 

classificação biológica. 
 

BIO 
Aula 02: Aula on-line de 

Mutações (Revisão). 

- Classroom. 
 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 

professor e com os colegas 
para correção dos 

exercícios sobre o vídeo 
proposto seguindo as 

orientações enviadas no 
Google Classroom. 

221 – 20/05 quarta-feira 
07:15 

RED 
Correção da atividade por 

meio de uma on-line 

enfatizando a Critério C da 
redação do SIS. Este 

Critério avalia as regras 
notacionais da língua 

portuguesa. 
Obs: Após a correção, 

realizar a atividade 
enfatizando o Critério C 

parte II. Esta estará 
disponível no portal e 

deverá ser impressa ou 
copiada no caderno. 

GEO 
3ª aula: 

Assista: Funcionamento de 

uma Usina nuclear. 
Reportagem do Fantástico. 

Conheça as instalações 
das usinas nucleares de 

Angra. 
https://youtu.be/4kkhpU

T3A_o 
 

08:05 MAT 
Aula on-line: (segunda-
feira) Lista de exercícios 

 
 
 

ING 
Assistir ao vídeo 12 

Shocking Things That Will 
Happen By 2050 

(https://www.youtube.co

m/watch?v=_sk-EJneIw0) 
Responder a atividade 
relacionada ao vídeo 

proposto (não é necessário 
imprimir, basta enviar 
arquivo respondido) 

SOC 
A aula da semana: Lista de 
exercício referente a Max 
Weber. Com o objetivo de 
fixar o que foi dado nas 

aulas on-line e prepará-lo 
para novos conteúdos via 

Google Classroom 

MAT 
Aula on-line: (quinta-feira) 

sobre o objeto de o 
conhecimento 

 

FÍS 
Assistir videoaula: 

CORREÇÃO LISTA – 
PROPAGAÇÃO –   PARTE II 

- disponível: (Google 
Classroom) 

 

08:55 FÍS 

Assistir videoaula: 
CORREÇÃO LISTA – 

PROPAGAÇÃO –   PARTE I 
- disponível: (Google 

Classroom) 
 

FÍS 

Aula on-line – GASES – 
PARTE 1- Disponível: 
(Google Classroom) via 

Google Meet 
 
 

MAT 

Aula on-line: (quarta-feira) 
Lista de exercícios 

 
 

BIO 

Aula 03: Videoaula de 
Resolução de exercícios. 

MAT 

O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento: 

Probabilidade da união de 
dois eventos. Resolver 

https://youtu.be/4kkhpUT3A_o
https://youtu.be/4kkhpUT3A_o
https://www.youtube.com/watch?v=_sk-EJneIw0
https://www.youtube.com/watch?v=_sk-EJneIw0


 
 exercícios de números: 50; 

51; 52 e 53 da página 599 
do livro-texto 

10:10 QUI 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

 
 

 

FIL 
Aula on-line. Apesentar e 

debater os conceitos 
dispostos na apostila. 

 

GEO 
1ª aula: 

Assistir 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 
Fazer os exercícios do 
capítulo 18 do livro de 

Literatura (páginas 363 – 
372) 

Ler o livro A Moreninha de 

Joaquim Manuel de 
Macedo 

Entregar por formulário no 
https://classroom.google.c

om/h sobre Prosa 
romântica até 22/05 

11:00 QUI 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

 

ART 
Aula on-line – 

Impressionismo – Pintura e 
Música 

ATIVIDADES: Lista de 
questões 

QUI 
Aula 03- videoaula. 

 
 

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 
união de dois eventos. 

Exercícios de números: 54; 
55 e 56 página 600 do 

livro- texto 
Pesquisar o vídeo Filme “O 
homem que mudou o jogo” 

11:50 GRA 
Aula on-line sobre Modo 

Imperativo 

 
 

EF 
Aula on-line 

Material: Uniforme de 

Educação Física; 
garrafinha de água;1 

colchonete ou toalha de 
banho grande. 

QUI 
Aula 04- resolver os 
exercícios da lista 

disponibilizada no google 
classroom. 

 

GEO 
2ª aula: 

Assistir 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 

14:05 --- --- GRA 
Atividades páginas 383 e 

384 

--- --- 

14:55 --- --- ER 
Leitura do texto/artigo: As 

formas de revelação do 

sagrado: os textos, os 

símbolos, as liturgias, as 

ações éticas. 

--- --- 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
Exercício disponibilizado 

na plataforma Google 
Classroom 

16:10 --- --- FÍS 
Aula on-line – GASES – 
PARTE 2 - Disponível: 
(Google Classroom) via 

Google Meet 

--- --- 

17:00 --- --- LIT 
Participar da aula on-line 

Fazer exercícios no 

https://classroom.google.c
om/h 

Entregar por formulário no 
https://classroom.google.c

om/h sobre Prosa 
romântica até 22/05 

 
 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
 

TURMA 222 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 FÍS 
Assistir videoaula: 

CORREÇÃO LISTA – 
PROPAGAÇÃO –   PARTE I 

- disponível: (Google 
Classroom) 

 
 

FÍS 
Aula on-line – GASES – 

PARTE 1- Disponível: 
(Google Classroom) via 

Google Meet 
 

 

GEO 
3ª aula: 

Assista: Funcionamento de 
uma Usina nuclear. 

Reportagem do Fantástico. 
Conheça as instalações 

das usinas nucleares de 
Angra. 

https://youtu.be/4kkhpU

T3A_o 

BIO 
Aula 03: Videoaula de 

Resolução de exercícios. 

SOC 
A aula da semana: Lista de 
exercício referente a Max 
Weber. Com o objetivo de 
fixar o que foi dado nas 

aulas on-line e prepará-lo 

para novos conteúdos via 
Google Classroom 

08:05 BIO 
Aula 01: 

- Lista de Exercícios de 
Heranças 

- Videoaula de 
classificação biológica. 

FIL 
Aula on-line. Apesentar e 

debater os conceitos 
dispostos na apostila. 

 

MAT 
O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento: 

Probabilidade da união de 
dois eventos. Resolver 

exercícios de números: 50; 
51; 52 e 53 da página 599 

do livro-texto 

QUI 
Aula 03- videoaula. 

 
 

ART 
Aula on-line – 

Impressionismo – Pintura e 
Música 

ATIVIDADES: Lista de 
questões 

08:55 ING 
Assistir ao vídeo 12 

Shocking Things That Will 
Happen By 2050 

(https://www.youtube.co

m/watch?v=_sk-EJneIw0) 
Responder a atividade 
relacionada ao vídeo 

proposto (não é necessário 
imprimir, basta enviar 

arquivo respondido) 

BIO 
Aula 02: Aula on-line de 

Mutações (Revisão). 
- Classroom. 

 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os colegas 

para correção dos 
exercícios sobre o vídeo 
proposto seguindo as 

orientações enviadas no 
Google Classroom. 

222 – 20/05 quarta-feira 

08:55 

QUI 
Aula 04- resolver os 
exercícios da lista 

disponibilizada no google 
classroom. 

 

GRA 
Atividades páginas 383 e 

384 

10:10 MAT 
Aula on-line: segunda-feira 

Lista de exercícios 
 
 
 

MAT 
Aula on-line: terça-feira 

Lista de exercícios 
 

MAT 
Aula on-line: quarta-feira 

sobre o objeto de o 
conhecimento 

 

LIT 
Participar da aula on-line 

Fazer exercícios no 
https://classroom.google.c

om/h 

HIS 
Aula explicativa para o 

aluno através de aulas on-
line. O aluno deve fazer os 

exercícios de lista de 
exercícios que serão 

https://youtu.be/4kkhpUT3A_o
https://youtu.be/4kkhpUT3A_o
https://www.youtube.com/watch?v=_sk-EJneIw0
https://www.youtube.com/watch?v=_sk-EJneIw0
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
 Entregar por formulário no 

https://classroom.google.c
om/h sobre Prosa 

romântica até 22/05 
 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

11:00 GEO 
1ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom 

GRA 
Aula on-line sobre Modo 

Imperativo 

LIT 
Fazer os exercícios do 
capítulo 18 do livro de 

Literatura (páginas 363 – 

372) 
Ler o livro A Moreninha de 

Joaquim Manuel de 
Macedo 

Entregar por formulário no 
https://classroom.google.c

om/h sobre Prosa 
romântica até 22/05 

 

MAT 
Pesquisar vídeos ou sites 
sobre probabilidade da 
união de dois eventos. 

Como também os 
exercícios de 

números:54;55; e 56 
página 600 do livro- texto 
Pesquisar o vídeo Filme “O 
homem que mudou o jogo” 

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 

11:50 GEO 
2ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom 

EF 
Aula on-line 

Material: Uniforme de 
Educação Física; 

garrafinha de água;1 
colchonete ou toalha de 

banho grande. 

RED 
Correção da atividade por 

meio de uma on-line 
enfatizando a Critério C da 

redação do SIS. Este 
Critério avalia as regras 
notacionais da língua 

portuguesa. 
Obs: Após a correção, 

realizar a atividade 
enfatizando o Critério C 

parte II. Esta estará 
disponível no portal e 

deverá ser impressa ou 

copiada no caderno. 

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 
Assistir videoaula: 

CORREÇÃO LISTA – 
PROPAGAÇÃO –   PARTE II 

- disponível: (Google 
Classroom) 

 

14:05 --- --- FÍS 
Aula on-line – GASES – 

PARTE 2 - Disponível: 
(Google Classroom) via 

Google Meet 

--- --- 

14:55 --- --- QUI 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

--- --- 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
16:10 --- --- QUI 

Aula on-line correção dos 
exercícios sobre 
concentrações. 

--- --- 

17:00 --- --- ER 
Leitura do texto/artigo: As 

formas de revelação do 

sagrado: os textos, os 

símbolos, as liturgias, as 

ações éticas. 

Exercício disponibilizado 

na plataforma Google 
Classroom 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. 

Probabilidade da união de 

dois eventos. Resolver 
exercícios de números: 50; 
51; 52 e 53 da página 599 

do livro-texto 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os colegas 

para correção dos 
exercícios sobre o vídeo 

proposto seguindo as 
orientações enviadas no 

Google Classroom. 

223 – 19/05 terça-feira 
07:15 

MAT 
Pesquisar vídeos ou sites 
sobre probabilidade da 
união de dois eventos. 

Exercícios de números: 54; 
55 e 56 página 600 do 

livro-texto 
Pesquisar o vídeo Filme “O 
homem que mudou o jogo 

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 

08:05 QUI 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

 
 
 

BIO 
Aula on-line de Mutações 

(Revisão). 
- Classroom. 

 

QUI 
Aula 03- videoaula. 

 
 

BIO 
Videoaula de Resolução de 

exercícios. 

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 

08:55 QUI 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

GRA 
 Aula on-line sobre Modo 

Imperativo 

QUI 
Aula 04- resolver os 
exercícios da lista 

disponibilizada no google 
classroom. 

MAT 
Aula on-line: (quinta-feira) 

sobre o objeto de o 
conhecimento 

GEO 
3ª aula: 

Assista: Funcionamento de 
uma Usina nuclear. 

Reportagem do Fantástico. 
Conheça as instalações 
das usinas nucleares de 

Angra. 

https://youtu.be/4kkhpU
T3A_o 

10:10 ING 

Assistir ao vídeo 12 
Shocking Things That Will 

Happen By 2050 
(https://www.youtube.co
m/watch?v=_sk-EJneIw0) 

Responder a atividade 
relacionada ao vídeo 

BIO 

- Lista de Exercícios de 
Heranças 

- Videoaula de 
classificação biológica. 

 

RED 

Correção da atividade por 
meio de uma on-line 

enfatizando a Critério C da 
redação do SIS. Este 

Critério avalia as regras 
notacionais da língua 

portuguesa. 

FIL 

Aula on-line. Apesentar e 
debater os conceitos 

dispostos na apostila. 
 

FÍS 

Assistir videoaula: 
CORREÇÃO LISTA – 

PROPAGAÇÃO –   PARTE II 
- disponível: (Google 

Classroom) 
 

https://youtu.be/4kkhpUT3A_o
https://youtu.be/4kkhpUT3A_o
https://www.youtube.com/watch?v=_sk-EJneIw0
https://www.youtube.com/watch?v=_sk-EJneIw0


 
proposto (não é necessário 

imprimir, basta enviar 
arquivo respondido) 

Obs: Após a correção, 
realizar a atividade 

enfatizando o Critério C 
parte II. Esta estará 

disponível no portal e 
deverá ser impressa ou 

copiada no caderno. 

11:00 MAT 
Aula on-line: (segunda-

feira) Lista de exercícios 

MAT 
Aula on-line: (terça-feira) 

Lista de exercícios 

GEO 
1ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom 

FÍS 
 

Aula on-line – GASES – 
PARTE 2 - Disponível: 

(Google Classroom) via 
Google Meet 

LIT 
Fazer os exercícios do 

capítulo 18 do livro de 
Literatura (páginas 363 – 

372) 
Ler o livro A Moreninha de 

Joaquim Manuel de 
Macedo 

Entregar por formulário no 
https://classroom.google.c

om/h sobre Prosa 
romântica até 22/05 

11:50 ART 
Aula on-line – 

Impressionismo – Pintura e 
Música 

ATIVIDADES: Lista de 
questões 

FÍS 
Assistir videoaula: 

CORREÇÃO LISTA – 
PROPAGAÇÃO –   PARTE I 

- disponível: (Google 
Classroom) 

 

GEO 
2ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom 

EF 
Aula on-line 

Material: Uniforme de 
Educação Física; 

garrafinha de água;1 
colchonete ou toalha de 

banho grande. 

SOC 
A aula da semana: Lista de 
exercício referente a Max 
Weber. Com o objetivo de 
fixar o que foi dado nas 

aulas on-line e prepará-lo 
para novos conteúdos via 

Google Classroom 

14:05 --- --- ER 
Leitura do texto/artigo: As 

formas de revelação do 

sagrado: os textos, os 

símbolos, as liturgias, as 

ações éticas. 

Exercício disponibilizado 
na plataforma Google 

Classroom 

--- --- 

14:55 --- --- FÍS 
Aula on-line – GASES – 

PARTE 1- Disponível: 
(Google Classroom) via 

Google Meet 

--- --- 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
16:10 --- --- LIT 

Participar da aula on-line 
Fazer exercícios no 

https://classroom.google.c
om/h 

Entregar por formulário no 
https://classroom.google.c

om/h sobre Prosa 
romântica até 22/05 

--- --- 

17:00 --- --- GRA 
Atividades páginas 383 e 

384 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
 

TURMA 224 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 GEO 
1ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom 

MAT 
-O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento: 

Probabilidade da união de 

dois eventos. Resolver 
exercícios de números: 50; 
51;52 e 53 da página 599 

do livro-texto 

GRA 
Atividades páginas 383 e 

384 

QUÍ 
Aula 03- videoaula. 

MAT 
-Pesquisar vídeos ou sites 

sobre probabilidade da 
união de dois eventos. 

Exercícios de números: 54; 
55; e 56 página 600 do 

livro-texto. Pesquisar o 
vídeo Filme “O homem que 

mudou o jogo” 

08:05 GEO 
2ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom 

LIT 
Fazer os exercícios do 
capítulo 18 do livro de 

Literatura (páginas 363 – 
372) 

Ler o livro A Moreninha de 
Joaquim Manuel de 

Macedo 
Entregar por formulário no 
https://classroom.google.c

om/h sobre Prosa 
romântica até 22/05 

 

RED 
Correção da atividade por 

meio de uma on-line 
enfatizando a Critério C da 

redação do SIS. Este 
Critério avalia as regras 
notacionais da língua 

portuguesa. 
Obs: Após a correção, 

realizar a atividade 
enfatizando o Critério C 

parte II. Esta estará 
disponível no portal e 

deverá ser impressa ou 
copiada no caderno. 

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 
3ª aula: 

Assista: Funcionamento de 
uma Usina nuclear. 

Reportagem do Fantástico. 
Conheça as instalações 
das usinas nucleares de 

Angra. 
https://youtu.be/4kkhpU

T3A_o 
 

08:55 BIO 
Aula 01: 

- Lista de Exercícios de 
Heranças 

- Videoaula de 

classificação biológica. 
 

MAT 
-Aula on-line (terça-feira) 

Lista de exercícios 
 

FIL 
Aula on-line. Apesentar e 

debater os conceitos 
dispostos na apostila. 

 

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 

10:10 FÍS 
Assistir videoaula: 

CORREÇÃO LISTA – 
PROPAGAÇÃO –   PARTE I 

ING 
Assistir ao vídeo 12 

Shocking Things That Will 
Happen By 2050 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os colegas 

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

sobre o objeto de o 
conhecimento 

BIO 
Aula 03: Videoaula de 

Resolução de exercícios. 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://youtu.be/4kkhpUT3A_o
https://youtu.be/4kkhpUT3A_o


 
- disponível: (Google 

Classroom) 
 
 
 
 

(https://www.youtube.co
m/watch?v=_sk-EJneIw0) 

Responder a atividade 
relacionada ao vídeo 

proposto (não é necessário 
imprimir, basta enviar 
arquivo respondido) 

para correção dos 
exercícios sobre o vídeo 
proposto seguindo as 

orientações enviadas no 
Google Classroom. 

224- 20/05 quarta-feira 
10:10 

 
 

11:00 GRA 

 Aula on-line sobre Modo 
Imperativo 

FÍS 

Aula on-line – GASES – 
PARTE 1- Disponível: 
(Google Classroom) via 

Google Meet 

MAT 

-Aula on-line: (quarta-feira) 
Lista de exercícios 

 

BIO 

Aula 02: Aula on-line de 
Mutações (Revisão). 

- Classroom. 

FÍS 

Assistir videoaula: 
CORREÇÃO LISTA – 

PROPAGAÇÃO –   PARTE II 

- disponível: (Google 
Classroom) 

11:50 QUÍ 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

 
 

ART 
Aula on-line – 

Impressionismo – Pintura e 
Música 

ATIVIDADES: Lista de 
questões 

SOC 
A aula da semana: Lista de 
exercício referente a Max 
Weber. Com o objetivo de 
fixar o que foi dado nas 

aulas on-line e prepará-lo 
para novos conteúdos via 

Google Classroom 

EF 
Aula on-line 

Material: Uniforme de 
Educação Física; 

garrafinha de água;1 
colchonete ou toalha de 

banho grande. 

QUÍ 
Aula 04- resolver os 
exercícios da lista 

disponibilizada no google 
classroom. 

 

14:05 --- --- QUÍ 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

--- --- 

14:55 --- --- LIT 
Participar da aula on-line 

Fazer exercícios no 
https://classroom.google.c

om/h 
Entregar por formulário no 
https://classroom.google.c

om/h sobre Prosa 
romântica até 22/05 

--- --- 

16:10 --- --- ER 

Leitura do texto/artigo: As 

formas de revelação do 

sagrado: os textos, os 

símbolos, as liturgias, as 

ações éticas. 

--- --- 

https://www.youtube.com/watch?v=_sk-EJneIw0
https://www.youtube.com/watch?v=_sk-EJneIw0
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
Exercício disponibilizado 

na plataforma Google 
Classroom 

17:00 --- --- FÍS 
Aula on-line – GASES – 
PARTE 2 - Disponível: 
(Google Classroom) via 

Google Meet 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 225 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- --- HIS 
3ª aula On-line. Assunto: 

Cap. 6 Amazônia na 
segunda metade do XVIII. 

(livro de história do 
Amazonas) 

Entrega da atividade do 
Capítulo 6, até sexta 

(22.05) 

--- --- 

08:55 --- --- ART 
Aula on-line – 

Impressionismo – Pintura e 
Música 

ATIVIDADES: Lista de 
questões 

--- --- 

10:10 --- --- QUÍ 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

--- --- 

11:00 --- --- SOC 
A aula da semana: Lista de 
exercício referente a Max 
Weber. Com o objetivo de 

fixar o que foi dado nas 
aulas on-line e prepará-lo 
para novos conteúdos via 

Google Classroom 

--- --- 

13:15 FÍS 
1ª Aula 

O aluno deve assistir à 

aula ao vivo, link abaixo. 
LIVE 1: 

https://meet.google.com/r
fu-rsid-zwn 

 

FÍS 
2ª Aula 

O aluno deve assistir à 

aula ao vivo, link abaixo. 
LIVE 2: 

https://meet.google.com/o
rh-hyjm-www 

 

ER 
Leitura do texto/artigo: As 

formas de revelação do 

sagrado: os textos, os 

símbolos, as liturgias, as 

ações éticas. 

Exercício disponibilizado 
na plataforma Google 

Classroom 

LIT 
Participar da aula on-line 

Fazer exercícios no 

https://classroom.google.c
om/h 

Entregar por formulário no 
https://classroom.google.c

om/h sobre Prosa 
romântica até 22/05 

 

FIL 
Aula on-line. Apesentar e 

debater os conceitos 

dispostos na apostila. 
 

https://meet.google.com/rfu-rsid-zwn
https://meet.google.com/rfu-rsid-zwn
https://meet.google.com/orh-hyjm-www
https://meet.google.com/orh-hyjm-www
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
14:05 MAT 

Aula on-line –
Combinações – (18/05) 

MAT 
Aula on-line – Tirar as 
dúvidas das atividades 

(19/05) 

MAT 
Atividade sobre 

combinação pág. 546 
(questões 65, 66, 67,72,73) 

– Versão nova do livro. 
A atividade deve ser 

postada na plataforma do 
Google Classroom até o dia 

22/05/2020 

MAT 
Atividade sobre 

combinação pág. 547 
(questão 76) – Versão nova 

do livro. 
A atividade deve ser 

postada na plataforma do 
Google Classroom até o dia 

22/05/2020 

EF 
Aula on-line 

Material: Uniforme de 
Educação Física; 

garrafinha de água;1 
colchonete ou toalha de 

banho grande. 

14:55 HIS 
1ª aula: Leitura do 

Capítulo 6 e resolução das 
questões do bloco A 

 

LIT 
Fazer os exercícios do 

capítulo 18 do livro de 
Literatura (páginas 363 – 

372) 
Ler o livro A Moreninha de 

Joaquim Manuel de 
Macedo 

Entregar por formulário no 
https://classroom.google.c

om/h sobre Prosa 
romântica até 22/05 

 

GRA 
Atividades páginas 383 e 

384 

BIO 
Aula 02: Aula on-line de 

Mutações (Revisão). 
- Classroom. 

 

QUÍ 
Aula 03- videoaula. 

 
 

16:10 QUÍ 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

 
 

HIS 
2ª aula: On-line na terça-

feira. Assunto: Cap. 6 
Amazônia na segunda 

metade do XVIII. (livro de 
história do Amazonas) 

Resolução das questões do 
bloco D, do capítulo em 

estudo. 

FÍS 
3ª Aula 

O aluno deve ler no livro 
texto os exercícios 

resolvidos e resolver os 
exercícios indicados do 

livro. 
 

GEO 
Responder lista de 

exercícios 

QUÍ 
Aula 04- resolver os 
exercícios da lista 

disponibilizada no google 
classroom. 

 

17:00 MAT 
Atividade sobre 

combinação págs. 546 
(questões 57, 58, 61, 62, 

64) – Versão nova do livro. 
A atividade deve ser 

postada na plataforma do 
Google Classroom até o dia 

22/05/2020 

BIO 
Aula 01: 

- Lista de Exercícios de 
Heranças 

- Videoaula de classificação 
biológica. 

 

GEO 
Aula on-line dia 20 de 

maio às 17h 

ING 
Aula on-line 

Programação da Semana 
La Salle. 

No livro “Perspective 2”, o 
aluno deve acompanhar a 

aula on-line via Google 
Meet e fazer os exercícios 1 

e 2 na página 111 na 
sessão Homework. 

FÍS 
4ª Aula 

O aluno deve ler no livro 
texto os exercícios 

resolvidos e resolver os 
exercícios indicados do 

livro. 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
Atividade: Via Google 

Classroom até 22/05/2020 

17:50 GRA 
 Aula on-line sobre Modo 

Imperativo 

GEO 
Ler, refletir e fazer um 

resumo sobre As Migrações 
Internacionais página 88 a 

98 - capítulo 5. 
 

ING 
Aula on-line 

Programação da Semana 
La Salle. 

No livro “Perspective 2”, o 
aluno deve acompanhar a 

aula online via Google Meet 

e fazer os exercícios 1 e 2 
na página 110 na sessão 

Homework. 

RED 
Assistir ao “Aulão de 

Redação - UEA” na LIVE 
da turma 225 (21.05 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: 
29/05/2020 

 

BIO 
Aula 03: Videoaula de 

Resolução de exercícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 226 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- --- ART 
Aula on-line – 

Impressionismo – Pintura e 
Música 

ATIVIDADES: Lista de 
questões 

--- --- 

08:55 --- --- SOC 
A aula da semana: Lista de 
exercício referente a Max 
Weber. Com o objetivo de 
fixar o que foi dado nas 

aulas on-line e prepará-lo 
para novos conteúdos via 

Google Classroom 

--- --- 

10:10 --- --- GRA 
Atividades páginas 383 e 

384 

--- --- 

11:00 --- --- GEO 
Ler, refletir e fazer um 

resumo sobre As Migrações 
Internacionais página 88 a 

98 - capítulo 5. 

--- --- 

13:15 BIO 
Aula 01: 

- Lista de Exercícios de 
Heranças 

- Videoaula de 
classificação biológica. 

 

BIO 
Aula 02: Aula on-line de 

Mutações (Revisão). 
- Classroom. 

 

ING 
Aula on-line 

Programação da Semana 
La Salle. 

No livro “Perspective 2”, o 
aluno deve acompanhar a 

aula on-line via Google 
Meet e fazer os exercícios 1 

e 2 na página 110 na 
sessão Homework. 

GEO 
Responder lista de 

exercícios 
 

MAT 
 

Atividade sobre 
combinação pág. 546 

(questões 65, 66, 67,72,73) 
– Versão nova do livro. 

A atividade deve ser 
postada na plataforma do 

Google Classroom até o dia 
22/05/2020 

14:05 HIS 
1ª aula: Leitura do 

Capítulo 6 e resolução das 
questões do bloco A 

 

FÍS 
2ª Aula 

O aluno deve assistir à 
aula ao vivo, link abaixo. 

LIT 
Participar da aula on-line 

Fazer exercícios no 
https://classroom.google.c

om/h 

ING 
Aula on-line 

Programação da Semana 
La Salle. 

EF 
Aula on-line 

Material: Uniforme de 
Educação Física; 

garrafinha de água;1 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
LIVE 2: 

https://meet.google.com/r
iz-jqxq-jpb 

 

Entregar por formulário no 
https://classroom.google.c

om/h sobre Prosa 
romântica até 22/05 

No livro “Perspective 2”, o 
aluno deve acompanhar a 

aula on-line via Google 
Meet e fazer os exercícios 1 

e 2 na página 111 na 
sessão Homework. 

Atividade: Via Google 
Classroom até 22/05/2020 

colchonete ou toalha de 
banho grande. 

14:55 FÍS 

1ª Aula 
O aluno deve assistir à 

aula ao vivo, link abaixo. 
LIVE 1: 

https://meet.google.com/p
wy-wgjj-skd 

do livro. 

HIS 

2ª aula: On-line na terça-
feira. Assunto: Cap. 6 

Amazônia na segunda 
metade do XVIII. (livro de 

história do Amazonas) 
Resolução das questões do 

bloco D, do capítulo em 
estudo. 

FÍS 

3ª Aula 
O aluno deve ler no livro 

texto os exercícios 
resolvidos e resolver os 
exercícios indicados do 

livro. 
 

MAT 

Atividade sobre 
combinação págs. 546 

(questões 57, 58, 61, 62, 
64) – Versão nova do livro. 

A atividade deve ser 
postada na plataforma do 

Google Classroom até o dia 
22/05/2020 

FÍS 

4ª Aula 
O aluno deve ler no livro 

texto os exercícios 
resolvidos e resolver os 

exercícios indicados 

16:10 GEO 
Aula on-line dia 18 de 

maio às 16h10 

GRA 
Aula on-line sobre Modo 

Imperativo  

MAT 
Aula on-line – Tirar as 
dúvidas das atividades 

(20/05) 

BIO 
Aula 03: Aula on-line de 
Resolução de exercícios. 

MAT 
Atividade sobre 

combinação pág. 547 
(questão 76) – Versão nova 

do livro. 
A atividade deve ser 

postada na plataforma do 
Google Classroom até o dia 

22/05/2020 

17:00 QUÍ 

Aula on-line correção dos 
exercícios sobre 
concentrações. 

 
 

MAT 

Aula on-line –
Combinações – (19/05) 

QUÍ 

Aula 03- videoaula. 
 
 

LIT 

Fazer os exercícios do 
capítulo 18 do livro de 

Literatura (páginas 363 – 
372) 

Ler o livro A Moreninha de 
Joaquim Manuel de 

Macedo 
Entregar por formulário no 

https://classroom.google.c
om/h sobre Prosa 

romântica até 22/05 

HIS 

3ª aula On-line. Assunto: 
Cap. 6 Amazônia na 

segunda metade do XVIII. 
(livro de história do 

Amazonas) 
Entrega da atividade do 

Capítulo 6, até sexta 
(22.05) 

17:50 QUÍ 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

RED 
Assistir ao “Aulão de 

Redação - UEA” na LIVE 

QUÍ 
Aula 04- resolver os 
exercícios da lista 

FIL 
Aula on-line. Apesentar e 

debater os conceitos 
dispostos na apostila. 

ER 
Leitura do texto/artigo: As 

formas de revelação do 

sagrado: os textos, os 

https://meet.google.com/riz-jqxq-jpb
https://meet.google.com/riz-jqxq-jpb
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://meet.google.com/pwy-wgjj-skd
https://meet.google.com/pwy-wgjj-skd
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
 
 

da turma 226 (19.05 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: 
29/05/2020 

 

disponibilizada no google 
classroom. 

 

 símbolos, as liturgias, as 

ações éticas. 

Exercício disponibilizado 
na plataforma Google 

Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 227I 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 QUÍ 
Aula on-line sobre calores 

de reação (formação, 
combustão e ligação) 

 
 

FÍS 
Aula on-line – Propagação 

de calor (fluxo de calor, 
condução térmica, Lei da 

condução térmica). 

ART 
Aula on-line – 

Impressionismo – Pintura e 
Música 

ATIVIDADES: Lista de 
questões 

MAT 
Aula on-line: quinta feira 

sobre o objeto de 
conhecimento 

 
Pesquisar vídeos ou sites 

sobre probabilidade da 
união de dois eventos 

HIS 
2ª aula: On-line na terça-

feira. Assunto: Continuação 
do Cap. 6 Amazônia na 

segunda metade do XVIII. 
(livro de história do 

Amazonas) 

08:05 GRA 
Aula on-line sobre Modo 

Imperativo 

MAT 
Aula on line: terça-feira Lista 

de exercícios 
 
 

LIT 
Fazer os exercícios do 
capítulo 18 do livro de 

Literatura (páginas 363 – 
372) 

Ler o livro A Moreninha de 
Joaquim Manuel de Macedo 
Entregar por formulário no 
https://classroom.google.co
m/h sobre Prosa romântica 

até 22/05 

ING 
Acessar o GOOGLE MEET 
para revisão sobre PAST 
PERFECT e introdução a 

PAST PERFECT 
PROGRESSIVE (p.34 e 

exercícios complementares 
na plataforma) 

Resolver as questões 
complementares na 
plataforma GOOGLE 

CLASSROOM e p. 112,113 e 
114 (Ex.1 e 2) 

Quem estiver sem o livro, 
responder as questões no 

caderno 

MAT 
Pesquisar vídeos ou sites 
sobre probabilidade da 
união de dois eventos 
Resolver exercícios de 

números: 50; 51; 52 e 53 da 
página 599 do livro-texto 

 

08:55 MAT 
Aula on line: segunda feira 

Lista de exercícios 

 
 

GEO 
2ª aula: 

Assistir aula on-line – 

plataforma Google 
classroom. 

 

GRA 
Atividades páginas 383 e 384 

ESP 
Acessar a plataforma google 
classroom, para observar o 

uso dos complementos. 
Estabelecer diferenças do 

objeto direto (lo, la, los, las) 

com os artigos determinados. 
Fazer os exercícios, 

completando com com os 
pronomes objeto direto e 

indireto. 

QUÍ 
Aula on-line sobre calores 

de reação (formação, 

combustão e ligação). 
 

10:10 GEO 
1ª aula: 

ING FÍS BIO MAT 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
Assista: Funcionamento de 

uma Usina nuclear. 
Reportagem do Fantástico. 
Conheça as instalações das 
usinas nucleares de Angra. 

https://youtu.be/4kkhpUT3
A_o 

 

Acessar o GOOGLE MEET 
para correção de correção da 

interpretação de texto. 
Vocabulário relativo 

SEQUENCE WORDS. 
Exercícios das p. 32 e 33 

Quem estiver sem o livro, 
responder as questões no 

caderno 

Videoaula (resolução de 
exercício) – Propagação de 
calor (Convecão 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) 

Aula on-line: Mutações 
(Revisão). 

 

O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento: Probabilidade 

da união de dois eventos 
exercícios de números: 54; 

55; e 56 página 600 do livro-
texto 

Pesquisar o vídeo Filme “O 
homem que mudou o jogo” 

 11:00 LIT 
Participar da aula on-line 

Fazer exercícios no 
https://classroom.google.co

m/h 
Entregar por formulário no 
https://classroom.google.co
m/h sobre Prosa romântica 

até 22/05 

HIS 
1ª aula: Leitura do Capítulo 
6 e resolução das questões 

do bloco A e D. 
Entregar até o dia 22.05 

 

FIL 
Aula on-line  

Apesentar e debater os 
conceitos dispostos na 

apostila. 
 

ER 
Aula on-line 

Leitura do texto/artigo: As 

formas de revelação do 

sagrado: os textos, os 

símbolos, as liturgias, as 

ações éticas. 

Exercício disponibilizado na 
plataforma Google Classroom 

BIO 
Videoaula de Classificação 

Biológica. 
Exercícios. 

14:05 LIT 
Responder às questões sobre 

“Prosa Romântica 2”. 

Assistir à videoaula (18/05) 
sobre “Prosa Romântica” em 

atividades classroom. As 
atividades podem ser 

enviadas pelo classroom até 
o dia 29/05 

ING 
No livro “Developing Exam 

Skills 2”, na sessão Questões 

de Vestibular, responder as 

questões 4 a 7, nas páginas 

28 e 29. 

Atividade: Via Google 
Classroom até 22/05/2020 

MAT 
2ª aula – Assistir Videoaula 
sobre Multiplicação de Arco. 

 

GEO 
Assistir ao filme: O 

IMPOSSÍVEL. Fazer um 

resumo. Entrega no retorno 
às aulas 

 

QUÍ 
Atividades – Exercícios de 

fixação. 

22/05 

14:55 HIS 
Aula on-line - Revolução 

Americana 

Plataformas - Google sala de 
aula - MEET 

HIS 
Exercício - Revolução 

Americana 

Plataformas - Google sala de 
aula – Formulários Google 

MAT 
3ª aula - Resolver Lista de 

Exercícios 7. 

GRA 
Lista de exercício com base 
nas questões do SIS e PSC2 

FÍS 
Assistir videoaula: AULA 6 – 

Correção p. 300 e 303 –

PARTE 2 - Disponível: 
(Google Classroom) 

16:10 L.INT 
Aula on-line e resolução da 
lista completa anexada no 

google classroom 

MAT 
1ª aula – Aula On-line com a 

Correção da Lista de 
Exercícios 6 

GEO 
Aula on-line dia 20 de maio 

às 16h10. Entrega no 
retorno às aulas 

SOC 
A aula da semana: Lista de 
exercício referente a Max 
Weber. Com o objetivo de 

EF 
Aula on-line 

Material: Uniforme de 
Educação Física; garrafinha 

https://youtu.be/4kkhpUT3A_o
https://youtu.be/4kkhpUT3A_o
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
 fixar o que foi dado nas 

aulas on-line e prepará-lo 
para novos conteúdos via 

Google Classroom 

de água;1 colchonete ou 
toalha de banho grande. 

17:00 BIO 
Assistir Vídeo aula (parte 1, 
2 e 3) Tireóide e Paratireóide 

FÍS 
Aula on-line – Correção p 

300 e 303 – PARTE 1 - 
Disponível: (Google 

Classroom) via Google Meet 

 
 

QUÍ 
Aula on-line. 

20/05 

P.TEXT 
Correção da atividade por 

meio de uma on-line 
enfatizando a Critério C da 

redação do SIS. Este Critério 

avalia as regras notacionais 
da língua portuguesa. 

Obs: Após a correção, 
realizar a atividade 

enfatizando o Critério C 
parte II. Esta estará 

disponível no portal e deverá 
ser impressa ou copiada no 

caderno. 

BIO 
Aula on-line 

(sistema sensorial) 

 

 


