
 
  

PLANO SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 2ª SÉRIE 

Período: 20 a 24 de abril de 2020 

TURMA 221 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 BIO 
Introdução às Heranças. 
- Assistir o vídeo sobre o 

assunto na sala de aula 
online (classroom). 

 

BIO 
Herança Ligada ao sexo. 
- Assistir o vídeo sobre o 

assunto na sala de aula 
online (classroom). 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 

professor e com os colegas 
seguindo as orientações 

enviadas no Google 
Classroom. 

RED 
Videoaula referente ao 
desenvolvimento do texto 

dissertativo-argumentativo 
imprimir ou salvar a 
redação disponível no 
portal e produzir a 
conclusão com os 5 
elementos da proposta de 
intervenção que está 
faltando. 
Obs: Deve-se seguir o 
projeto de texto 
apresentado na introdução, 
ou seja, finalize sua 
conclusão utilizando na 
frase de efeito, ou seja, o 
circuito fechado com o 
repertório apresentado na 
introdução. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

GEO 
Assistir aula online – 

plataforma Google 

classroom – para reforçar 
conteúdo e tirar dúvidas. 
Responder:  p.494 a 496 – 

Plus II novo ou p.385 – 
Plus II antigo 

 

08:05 MAT 
O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 

conhecimento 
 

ING 
Responder questionário 

disponibilizado no Google 
Classroom, sobre Modals 

of Deduction 
Assistir videoaula 4 

Responder as atividades do 
livro 

Páginas 22, 23, 24 e 25 
Workbook 111 

SOC 
Videoaula, onde o aluno 
deve fazer um resumo ou 

fichamento de cada 

capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra que pode 
ser enviada.  que serão 

encaminhadas referente a 

MAT 
Resolver os exercícios de 

números: 52;53;54 e 55 da 
página 541 do livro- texto 

 

FÍS 
Resolver os exercícios 
(LIVRO) – pág. 107 – 

questões: T.95, T.96 e T.98 

 



 
Assistir ao vídeo sugerido 
(Top 10 Innovators Who 

Changed The World) para 
debate e análise. Link 

disponibilizado na 
plataforma Google 

Classroom. 

cada capítulo. (Google 
Classroom) 

08:55 FÍS 
Assistir vídeo aula : AULA 

5 – TIRA DÚVIDAS – P.88 
a P.90 (Pág.102) – PARTE I 

- disponível : (Google 
Classroom) 

 
 

 

FÍS 
Assistir vídeo aula : AULA 

5 – TIRA DÚVIDAS – P.88 
a P.90 (Pág.102) – PARTE 

II - disponível : (Google 
Classroom) 

 
 

MAT 
Resolver exercícios de 

números: 46;47;48 e 49 da 
página 540 do livro- texto 

 

BIO 
Herança Restrita ao sexo. 

- Assistir o vídeo de 
resolução de exercícios na 

sala de aula online 
(classroom). 

- Fazer os exercícios 
propostos pelo professor 

no classroom 

MAT 
Resolver os Testes de 

números 06,07,08 e 13 da 
página 559 do livro – texto 

 

10:10 QUI 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas da 

página 269 e assistir aos 
novos vídeos (Google 

Classroom) 
 

FIL 
Espinosa - o conhecimento 
imaginativo e o verdadeiro. 
Pesquisar, Ler, interpretar 
e fazer um fichamento do 
que considera relevante 

para a aprendizagem 
Exercício disponível na 

plataforma Google 
Classroom 

GEO 
Assistir aula 

disponibilizada no Google 
Sala de Aula (classroom). 
Responder:  p.490 e 491 – 

Plus II novo ou p.381 e 
383 – Plus II antigo 

HIS 
CAP. 3– Descobrimento e 
Conquista da Amazônia. 
Aula explicativa para o 
aluno através de vídeo. 

 
 

LIT 
Participar da aula no 

https://meet.google.com/?
pli=1&authuser=0 

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

om/h sobre Prosa 
romântica até 26/04 

11:00 QUI 

Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas da 

página 269 e assistir aos 
novos vídeos (Google 

Classroom) 
 

ART 

Assistir vídeoaula - 
história da Arte sobre o 

Realismo 
A correção das atividades 

será postada no Classroom 
 

QUI 

Realizar as tarefas das 
páginas 273 

HIS 

O aluno deve fazer os 
exercícios do livro e 
atividades que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo. 

Atividade: Capítulo 3, 
páginas 294 e 295, itens A 

e D. 

MAT 

Pesquisar vídeos ou sites 
sobre arranjos 

 

11:50 GRA 
Unidade 33 da Gramática - 
Colocação pronominal em 

Tempos Compostos 
Assistir ao vídeo e 

responder às perguntas do 
final do vídeo. 

EF 
Esporte 

Assistir o vídeo através do 
link            

https://youtu.be/-
XcX4MDbay8 

QUI 
Realizar as tarefas das 

páginas 273 

GEO 
Assistir aula 

disponibilizada no Google 
Sala de Aula (classroom). 
Responder:  p.492 e 493 – 

Plus II novo ou p.384 – 
Plus II antigo 

HIS 
O aluno deve fazer os 
exercícios do livro e 
atividades que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo. 

https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://youtu.be/-XcX4MDbay8
https://youtu.be/-XcX4MDbay8


 
Crie um arquivo no Google 
Docs e renomeie o arquivo 

dessa forma: 
Turma_NomedoalunoTítulo 

No corpo do documento 
escreva um resumo do 

vídeo sobre a História do 
Futebol. 

Envie o arquivo através do 
Google Docs dentro do 

Google Clasroom 

Atividade: Capítulo 3, 
páginas 294 e 295, itens A 

e D. 
 

14:05 --- --- GRA 
Unidade 33 da Gramática - 
Colocação pronominal em 

Tempos Compostos 
Lista de Colocação 

pronominal anexada  no 
GoogleClassroom 

--- --- 

14:55 --- --- ER 
Videoaula sobre o tema: As 
dimensões do Ser Humano 

Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

plataforma Google 
classroom. 

--- --- 

16:10 --- --- FÍS 
Assistir vídeo aula : AULA 

5 – TIRA DÚVIDAS – P.88 
a P.90 (Pág.102) – PARTE 
III - disponível : (Google 

Classroom) 

--- --- 

17:00 --- --- LIT 
Ler o capítulo 17 do livro 

de Literatura 
Ver a apresentação sobre 

Prosa romântica 
Fazer os exercícios das 

páginas 343, 346 e 347, 
348 e 349 

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

om/h 

--- --- 

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


 
 

TURMA 222 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 FÍS 
Assistir vídeo aula : AULA 
5 – TIRA DÚVIDAS – P.88 
a P.90 (Pág.102) – PARTE I 

- disponível : (Google 
Classroom) 

 
 
 

 

FÍS 
Assistir vídeo aula : AULA 
5 – TIRA DÚVIDAS – P.88 
a P.90 (Pág.102) – PARTE 
II - disponível : (Google 

Classroom) 

 
 

GEO 
Assistir aula online – 

plataforma Google 
classroom – para reforçar 
conteúdo e tirar dúvidas. 
Responder:  p.494 a 496 – 

Plus II novo ou p.385 – 
Plus II antigo 

 

BIO 
Herança Restrita ao sexo. 

- Assistir o vídeo de 
resolução de exercícios na 

sala de aula online 
(classroom). 

- Fazer os exercícios 
propostos pelo professor 

no classroom 

 

SOC 
Videoaula, onde o aluno 
deve fazer um resumo ou 

fichamento de cada 
capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra que pode 
ser enviada.  que serão 

encaminhadas referente a 

cada capítulo. (Google 
Classroom) 

08:05 BIO 
Introdução às Heranças. 
- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 
 

FIL 
Espinosa - o conhecimento 
imaginativo e o verdadeiro. 
Pesquisar, Ler, interpretar 
e fazer um fichamento do 
que considera relevante 

para a aprendizagem 
Exercício disponível na 

plataforma Google 
Classroom 

MAT 
Resolver exercícios de 

números: 46;47;48 e 49 da 
página 540 do livro- texto 

 

QUI 
Realizar as tarefas das 

páginas 273 

ART 
Assistir vídeoaula - 

história da Arte sobre o 
Realismo 

A correção das atividades 
será postada no Classroom 

 

08:55 ING 
Responder questionário 

disponibilizado no Google 
Classroom, sobre Modals 

of Deduction 
Assistir videoaula 4 

Responder as atividades do 
livro 

Páginas 22, 23, 24 e 25 

Workbook 111 
Assistir ao vídeo sugerido 
(Top 10 Innovators Who 

Changed The World) para 
debate e análise. Link 

disponibilizado na 

BIO 
Herança Ligada ao sexo. 
- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os colegas 
seguindo as orientações 

enviadas no Google 

Classroom. 

QUI 
Realizar as tarefas das 

páginas 273 

GRA 
Unidade 33 da Gramática - 
Colocação pronominal em 

Tempos Compostos 
Lista de Colocação 

pronominal anexada  no 

GoogleClassroom 
 



 
plataforma Google 

Classroom. 

10:10 MAT 
O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento 

 

MAT 
Resolver exercícios de 

números: 46;47;48 e 49 da 
página 540 do livro- texto 

 

MAT 
Resolver os exercícios de 

números: 52;53;54 e 55 da 
página 541 do livro- texto 

 

LIT 
Participar da aula no 

https://meet.google.com/?
pli=1&authuser=0 

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

om/h sobre Prosa 

romântica até 26/04 

HIS 
O aluno deve fazer os 
exercícios do livro e 
atividades que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo. 

Atividade: Capítulo 3, 

páginas 294 e 295, itens A 
e D. 

11:00 GEO 
Assistir aula 

disponibilizada no Google 
Sala de Aula (classroom). 
Responder:  p.490 e 491 – 

Plus II novo ou p.381 e 
383 – Plus II antigo 

GRA 
Unidade 33 da Gramática - 
Colocação pronominal em 

Tempos Compostos 
Assistir ao vídeo e 

responder às perguntas do 
final do vídeo. 

LIT 
Ler o capítulo 17 do livro 

de Literatura 
Ver a apresentação sobre 

Prosa romântica 
Fazer os exercícios das 

páginas 343, 346 e 347, 
348 e 349 

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

om/h 

MAT 
Pesquisar vídeos ou sites 

sobre arranjos 
 

HIS 
O aluno deve fazer os 
exercícios do livro e 
atividades que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo. 

Atividade: Capítulo 3, 
páginas 294 e 295, itens A 

e D. 
 

11:50 GEO 
Assistir aula 

disponibilizada no Google 
Sala de Aula (classroom). 
Responder:  p.492 e 493 – 

Plus II novo ou p.384 – 
Plus II antigo 

EF 
Esporte 

Assistir o vídeo através do 
link            

https://youtu.be/-

XcX4MDbay8 
Crie um arquivo no Google 
Docs e renomeie o arquivo 

dessa forma: 
Turma_NomedoalunoTítulo 

No corpo do documento 
escreva um resumo do 

vídeo sobre a História do 

Futebol. 
Envie o arquivo através do 

Google Docs dentro do 
Google Clasroom 

 

RED 
Videoaula referente ao 
desenvolvimento do texto 
dissertativo-argumentativo 
imprimir ou salvar a 

redação disponível no 
portal e produzir a 
conclusão com os 5 
elementos da proposta de 
intervenção que está 
faltando. 
Obs: Deve-se seguir o 
projeto de texto 

apresentado na introdução, 
ou seja, finalize sua 
conclusão utilizando na 
frase de efeito, ou seja, o 
circuito fechado com o 
repertório apresentado na 
introdução. 

HIS 
CAP. 3– Descobrimento e 
Conquista da Amazônia. 
Aula explicativa para o 
aluno através de vídeo. 

 
 

FÍS 
Resolver os exercícios 
(LIVRO) – pág. 107 – 

questões: T.95, T.96 e T.98 
 

https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://youtu.be/-XcX4MDbay8
https://youtu.be/-XcX4MDbay8


 
As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

14:05 --- --- FÍS 
Assistir vídeo aula : AULA 
5 – TIRA DÚVIDAS – P.88 
a P.90 (Pág.102) – PARTE 
III - disponível : (Google 

Classroom) 

--- --- 

14:55 --- --- QUI 
Tirar dúvidas sobre as 

questões solicitadas da 
página 269 e assistir aos 

novos vídeos (Google 
Classroom) 

--- --- 

16:10 --- --- QUI 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas da 

página 269 e assistir aos 
novos vídeos (Google 

Classroom) 

--- --- 

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

dimensões do Ser Humano 
Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

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 

 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os colegas 
seguindo as orientações 

enviadas no Google 

Classroom. 

MAT 
Resolver os exercícios de 

números: 52;53;54 e 55 da 
página 541 do livro- texto 

 

HIS 
CAP. 3– Descobrimento e 
Conquista da Amazônia. 
Aula explicativa para o 
aluno através de vídeo. 

 

 

HIS 
O aluno deve fazer os 
exercícios do livro e 
atividades que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo. 

Atividade: Capítulo 3, 
páginas 294 e 295, itens A 

e D. 

08:05 QUI 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas da 

página 269 e assistir aos 
novos vídeos (Google 

Classroom) 
 

BIO 
Introdução às Heranças. 
- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 
 

QUI 
Realizar as tarefas das 

páginas 273 

BIO 
Herança Restrita ao sexo. 

- Assistir o vídeo de 
resolução de exercícios na 

sala de aula online 
(classroom). 

- Fazer os exercícios 
propostos pelo professor 

no classroom 

HIS 
O aluno deve fazer os 
exercícios do livro e 
atividades que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo. 

Atividade: Capítulo 3, 
páginas 294 e 295, itens A 

e D. 

08:55 QUI 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas da 

página 269 e assistir aos 
novos vídeos (Google 

Classroom) 
 

GRA 
Unidade 33 da Gramática - 
Colocação pronominal em 

Tempos Compostos 
Assistir ao vídeo e 

responder às perguntas do 
final do vídeo. 

QUI 
Realizar as tarefas das 

páginas 273 

MAT 
Pesquisar vídeos ou sites 

sobre arranjos 
 

GEO 
Assistir aula online – 

plataforma Google 
classroom – para reforçar 
conteúdo e tirar dúvidas. 
Responder:  p.494 a 496 – 

Plus II novo ou p.385 – 
Plus II antigo 

10:10 ING 
Responder questionário 

disponibilizado no Google 
Classroom, sobre Modals 

of Deduction 
Assistir videoaula 4 

Responder as atividades do 
livro 

Páginas 22, 23, 24 e 25 
Workbook 111 

BIO 
Herança Ligada ao sexo. 
- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 

RED 
Videoaula referente ao 
desenvolvimento do texto 
dissertativo-argumentativo 

imprimir ou salvar a 
redação disponível no 
portal e produzir a 
conclusão com os 5 
elementos da proposta de 
intervenção que está 
faltando. 

FIL 
Espinosa - o conhecimento 
imaginativo e o verdadeiro. 
Pesquisar, Ler, interpretar 

e fazer um fichamento do 
que considera relevante 

para a aprendizagem 
Exercício disponível na 

plataforma Google 
Classroom 

 

FÍS 
Resolver os exercícios 
(LIVRO) – pág. 107 – 

questões: T.95, T.96 e T.98 

 



 
Assistir ao vídeo sugerido 
(Top 10 Innovators Who 

Changed The World) para 
debate e análise. Link 

disponibilizado na 
plataforma Google 

Classroom. 

Obs: Deve-se seguir o 
projeto de texto 
apresentado na introdução, 
ou seja, finalize sua 
conclusão utilizando na 
frase de efeito, ou seja, o 
circuito fechado com o 
repertório apresentado na 
introdução. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

11:00 MAT 
O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento 

 

MAT 
Resolver exercícios de 

números: 46;47;48 e 49 da 
página 540 do livro- texto 

 

GEO 
Assistir aula 

disponibilizada no Google 
Sala de Aula (classroom). 
Responder:  p.490 e 491 – 

Plus II novo ou p.381 e 
383 – Plus II antigo 

FÍS 
Assistir vídeo aula : AULA 
5 – TIRA DÚVIDAS – P.88 
a P.90 (Pág.102) – PARTE 
III - disponível : (Google 

Classroom) 

LIT 
Participar da aula no 

https://meet.google.com/?
pli=1&authuser=0 

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

om/h sobre Prosa 
romântica até 26/04 

11:50 ART 
Assistir vídeoaula - 

história da Arte sobre o 
Realismo 

A correção das atividades 
será postada no Classroom 

 

FÍS 
Assistir vídeo aula : AULA 
5 – TIRA DÚVIDAS – P.88 
a P.90 (Pág.102) – PARTE I 

- disponível : (Google 
Classroom) 

 
 
 
 

GEO 
Assistir aula 

disponibilizada no Google 
Sala de Aula (classroom). 
Responder:  p.492 e 493 – 

Plus II novo ou p.384 – 
Plus II antigo 

EF 
Esporte 

Assistir o vídeo através do 
link            

https://youtu.be/-
XcX4MDbay8 

Crie um arquivo no Google 
Docs e renomeie o arquivo 

dessa forma: 
Turma_NomedoalunoTítulo 

No corpo do documento 
escreva um resumo do 

vídeo sobre a História do 
Futebol. 

Envie o arquivo através do 

Google Docs dentro do 
Google Clasroom 

SOC 
Videoaula, onde o aluno 
deve fazer um resumo ou 

fichamento de cada 
capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra que pode 
ser enviada.  que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo. (Google 

Classroom) 

14:05 --- --- ER 
Videoaula sobre o tema: As 
dimensões do Ser Humano 

Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

--- --- 

https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://youtu.be/-XcX4MDbay8
https://youtu.be/-XcX4MDbay8


 
plataforma Google 

classroom. 

14:55 --- --- FÍS 
Assistir vídeo aula : AULA 
5 – TIRA DÚVIDAS – P.88 
a P.90 (Pág.102) – PARTE 
II - disponível : (Google 

Classroom) 

--- --- 

16:10 --- --- LIT 
Ler o capítulo 17 do livro 

de Literatura 

Ver a apresentação sobre 
Prosa romântica 

Fazer os exercícios das 
páginas 343, 346 e 347, 

348 e 349 
Fazer lista de exercícios no 
https://classroom.google.c

om/h 

--- --- 

17:00 --- --- GRA 
Unidade 33 da Gramática - 
Colocação pronominal em 

Tempos Compostos 
Lista de Colocação 

pronominal anexada  no 
GoogleClassroom 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

TURMA 224 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 GEO 
Assistir aula 

disponibilizada no Google 
Sala de Aula (classroom). 
Responder:  p.490 e 491 – 

Plus II novo ou p.381 e 

383 – Plus II antigo 

MAT 
O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento 

 

GRA 
Unidade 33 da Gramática - 
Colocação pronominal em 

Tempos Compostos 
Lista de Colocação 

pronominal anexada  no 

GoogleClassroom 

QUI 
Realizar as tarefas das 

páginas 273 

MAT 
Pesquisar vídeos ou sites 

sobre arranjos 
 

08:05 GEO 
Assistir aula 

disponibilizada no Google 
Sala de Aula (classroom). 
Responder:  p.492 e 493 – 

Plus II novo ou p.384 – 
Plus II antigo 

LIT 
Ler o capítulo 17 do livro 

de Literatura 
Ver a apresentação sobre 

Prosa romântica 
Fazer os exercícios das 

páginas 343, 346 e 347, 
348 e 349 

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

om/h 

RED 
Videoaula referente ao 
desenvolvimento do texto 
dissertativo-argumentativo 
imprimir ou salvar a 
redação disponível no 
portal e produzir a 
conclusão com os 5 
elementos da proposta de 
intervenção que está 
faltando. 
Obs: Deve-se seguir o 
projeto de texto 
apresentado na introdução, 
ou seja, finalize sua 
conclusão utilizando na 
frase de efeito, ou seja, o 
circuito fechado com o 
repertório apresentado na 
introdução. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

HIS 
CAP. 3– Descobrimento e 
Conquista da Amazônia. 
Aula explicativa para o 
aluno através de vídeo. 

 
 

GEO 
Assistir aula online – 

plataforma Google 
classroom – para reforçar 
conteúdo e tirar dúvidas. 
Responder:  p.494 a 496 – 

Plus II novo ou p.385 – 
Plus II antigo 

 

08:55 BIO 
Introdução às Heranças. 
- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 
 

MAT 
Resolver exercícios de 

números: 46;47;48 e 49 da 
página 540 do livro- texto 

 

FIL 
Espinosa - o conhecimento 
imaginativo e o verdadeiro. 
Pesquisar, Ler, interpretar 
e fazer um fichamento do 
que considera relevante 

para a aprendizagem 

HIS 
O aluno deve fazer os 
exercícios do livro e 
atividades que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo. 

HIS 
O aluno deve fazer os 
exercícios do livro e 
atividades que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo. 

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


 
Exercício disponível na 

plataforma Google 
Classroom 

Atividade: Capítulo 3, 
páginas 294 e 295, itens A 

e D. 

Atividade: Capítulo 3, 
páginas 294 e 295, itens A 

e D. 

10:10 FÍS 
Assistir vídeo aula : AULA 
5 – TIRA DÚVIDAS – P.88 
a P.90 (Pág.102) – PARTE I 

- disponível : (Google 
Classroom) 

 
 

 
 

ING 
Responder questionário 

disponibilizado no Google 
Classroom, sobre Modals 

of Deduction 

Assistir videoaula 4 
Responder as atividades do 

livro 

Páginas 22, 23, 24 e 25 
Workbook 111 

Assistir ao vídeo sugerido 
(Top 10 Innovators Who 

Changed The World) para 
debate e análise. Link 

disponibilizado na 
plataforma Google 

Classroom. 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os colegas 
seguindo as orientações 

enviadas no Google 

Classroom. 

MAT 
Resolver os exercícios de 

números: 52;53;54 e 55 da 
página 541 do livro- texto 

 

BIO 
Herança Restrita ao sexo. 

- Assistir o vídeo de 
resolução de exercícios na 

sala de aula online 
(classroom). 

- Fazer os exercícios 
propostos pelo professor 

no classroom 
 

11:00 GRA 
Unidade 33 da Gramática - 
Colocação pronominal em 

Tempos Compostos 
Assistir ao vídeo e 

responder às perguntas do 
final do vídeo. 

FÍS 
Assistir vídeo aula : AULA 
5 – TIRA DÚVIDAS – P.88 
a P.90 (Pág.102) – PARTE 
II - disponível : (Google 

Classroom) 
 

MAT 
Resolver exercícios de 

números: 46;47;48 e 49 da 
página 540 do livro- texto 

 

BIO 
Herança Ligada ao sexo. 
- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 

FÍS 
Resolver os exercícios 
(LIVRO) – pág. 107 – 

questões: T.95, T.96 e T.98 
 

11:50 QUI 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas da 

página 269 e assistir aos 
novos vídeos (Google 

Classroom) 
 

ART 
Assistir vídeoaula - 

história da Arte sobre o 
Realismo 

A correção das atividades 
será postada no Classroom 

 

SOC 
Videoaula, onde o aluno 
deve fazer um resumo ou 

fichamento de cada 
capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra que pode 
ser enviada.  que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo. (Google 

Classroom) 

EF 
Esporte 

Assistir o vídeo através do 
link            

https://youtu.be/-
XcX4MDbay8 

Crie um arquivo no Google 
Docs e renomeie o arquivo 

dessa forma: 
Turma_NomedoalunoTítulo 

No corpo do documento 
escreva um resumo do 

vídeo sobre a História do 
Futebol. 

QUI 
Realizar as tarefas das 

páginas 273 

https://youtu.be/-XcX4MDbay8
https://youtu.be/-XcX4MDbay8


 
Envie o arquivo através do 

Google Docs dentro do 
Google Clasroom 

14:05 --- --- QUI 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas da 

página 269 e assistir aos 
novos vídeos (Google 

Classroom) 

--- --- 

14:55 --- --- LIT 
Participar da aula no 

https://meet.google.com/?
pli=1&authuser=0 

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

om/h sobre Prosa 
romântica até 26/04 

--- --- 

16:10 --- --- ER 
Videoaula sobre o tema: As 
dimensões do Ser Humano 

Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

plataforma Google 
classroom. 

--- --- 

17:00 --- --- FÍS 
Assistir vídeo aula : AULA 
5 – TIRA DÚVIDAS – P.88 
a P.90 (Pág.102) – PARTE 
III - disponível : (Google 

Classroom) 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
 

TURMA 225 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- --- HIS 
Videoaula – História do 

Amazonas - Cap. 3 
Descobrimento e Conquista 

da Amazônia 

--- --- 

08:55 --- --- ART 

Assistir vídeoaula - história 
da Arte sobre o Realismo 
A correção das atividades 

será postada no Classroom 

--- --- 

10:10 --- --- QUI 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas da 

página 269 e assistir aos 
novos vídeos (Google 

Classroom) 

--- --- 

11:00 --- --- SOC 
Videoaula, onde o aluno 
deve fazer um resumo ou 

fichamento de cada 
capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra que pode 

ser enviada.  que serão 
encaminhadas referente a 

cada capítulo. (Google 
Classroom) 

--- --- 

13:15 FÍS 
Propagação de 

Calor III. 

O aluno deve assistir ao 
vídeo, com a aula e 

produzir um resumo no 
caderno, deve efetuar 

também a leitura do livro. 

FÍS 
Propagação de 

Calor III. 

O aluno deve assistir ao 
vídeo, com a aula e 

produzir um resumo no 
caderno, deve efetuar 

também a leitura do livro. 

ER 
Videoaula sobre o tema: As 
dimensões do Ser Humano 

Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

plataforma Google 
classroom. 

 

LIT 
Participar da aula no 

https://meet.google.com/?

pli=1&authuser=0 
Entregar por formulário no 
https://classroom.google.c

om/h sobre Prosa 
romântica até 26/04 

FIL 
Espinosa - o conhecimento 
imaginativo e o verdadeiro. 

Pesquisar, Ler, interpretar 
e fazer um fichamento do 
que considera relevante 

para a aprendizagem 
Exercício disponível na 

plataforma Google 
Classroom 

https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
14:05 MAT 

Videoaula 03 – Sistema 
Homogêneos 

MAT 
Atividade sobre discussão 
de um sistema pág. 239 
(questões 68, 70 e 71) – 

Versão nova do livro. 
 
 

MAT 
Atividade sobre discussão 
de um sistema pág. 217 
(questões 66, 68 e 71) – 
Versão antiga do livro 
A atividade deve ser 

postada na plataforma do 

Google Classroom até o dia 

22/04/2020. 

 

MAT 
Videoaula 04 - Correção 

das atividades. 

EF 
Esporte 

Assistir o vídeo através do 
link            

https://youtu.be/-
XcX4MDbay8 

Crie um arquivo no Google 
Docs e renomeie o arquivo 

dessa forma: 
Turma_NomedoalunoTítulo 

No corpo do documento 

escreva um resumo do 
vídeo sobre a História do 

Futebol. 

Envie o arquivo através do 
Google Docs dentro do 

Google Clasroom 

14:55 HIS 
Videoaula – História do 

Amazonas - Cap. 3 
Descobrimento e Conquista 

da Amazônia 

LIT 
Ler o capítulo 17 do livro 

de Literatura 
Ver a apresentação sobre 

Prosa romântica 
Fazer os exercícios das 

páginas 343, 346 e 347, 
348 e 349 

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

om/h 

GRA 
Unidade 33 da Gramática - 
Colocação pronominal em 

Tempos Compostos 
Lista de Colocação 

pronominal anexada  no 
GoogleClassroom 

 

BIO 
Herança Ligada ao sexo. 
- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 

QUI 
Realizar as tarefas das 

páginas 273 

16:10 QUI 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas da 

página 269 e assistir aos 

novos vídeos (Google 
Classroom) 

 

HIS 
Videoaula – História do 

Amazonas - Cap. 3 
Descobrimento e Conquista 

da Amazônia 
Responder as questões do 

livro de História do 

Amazonas do Capítulo 3 – 
colocarei as imagens da 
atividade no classroom. 

Entregar na sexta-feira dia 
24.04 

FÍS 
Exercícios de 

Propagação de Calor 
O aluno deve assistir ao 

vídeo com o exercício 
resolvido e resolver os 
exercícios indicados do 

livro indicado. 

GEO 
Ler, grifar e refletir sobre o 

que você considerou 
relevante para sua 

aprendizagem, páginas 92, 
93 do livro Plus I Novo. 

 

QUI 
Realizar as tarefas das 

páginas 273 

17:00 MAT BIO 
Introdução às Heranças. 

GEO ING FÍS 
Exercícios de 

https://youtu.be/-XcX4MDbay8
https://youtu.be/-XcX4MDbay8
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
Atividade sobre discussão 
de um sistema pág. 239 

(questões 66 e 67) – Versão 
nova do livro. 

 
Atividade sobre discussão 
de um sistema pág. 217 

(questões 64 e 65) – Versão 
antiga do livro 

- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 
 

Ler, grifar e refletir sobre o 
que você considerou 
relevante para sua 

aprendizagem, páginas 90, 
91 do livro Plus I Novo. 

No livro “Perspective 2”, 
fazer todos os exercícios de 

revisão de vocabulário e 
gramática nas páginas 26 e 

27. 

Propagação de Calor 
O aluno deve assistir ao 

vídeo com o exercício 
resolvido e resolver os 
exercícios indicados do 

livro indicado. 

17:50 GRA 
Unidade 33 da Gramática - 

Colocação pronominal em 
Tempos Compostos 
Assistir ao vídeo e 

responder às perguntas do 
final do vídeo. 

GEO 
Ler, grifar e refletir sobre o 

que você considerou 
relevante para sua 

aprendizagem, páginas 88, 
89 livros Plus I Novo. 

ING 
No livro “Perspective 2”, ler 

o infográfico sobre 
mudanças climáticas na 
página 25 e responder os 

exercícios 1 e 5. 

  RED 
Videoaula: desenvolvimento 

do texto dissertativo-
argumentativo. Imprimir ou 
salvar a redação disponível 
no portal e produzir a 
conclusão com os 5 
elementos da proposta de 
intervenção que está 
faltando. 
Obs: Deve-se seguir o 
projeto de texto 
apresentado na introdução, 
ou seja, finalize sua 
conclusão utilizando na 
frase de efeito, ou seja, o 
circuito fechado com o 
repertório apresentado na 
introdução.  

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom. Entrega com 
reescritura até: 24/04 

BIO 
Herança Restrita ao sexo. 

- Assistir o vídeo de 
resolução de exercícios na 

sala de aula online 
(classroom). 

- Fazer os exercícios 
propostos pelo professor no 

classroom 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 226 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- --- ART 
Assistir vídeoaula - história 
da Arte sobre o Realismo 
A correção das atividades 

será postada no Classroom 

--- --- 

08:55 --- --- SOC 

Videoaula, onde o aluno 
deve fazer um resumo ou 

fichamento de cada 
capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra que pode 
ser enviada.  que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo. (Google 

Classroom) 

--- --- 

10:10 --- --- GRA 
Unidade 33 da Gramática - 
Colocação pronominal em 

Tempos Compostos 
Lista de Colocação 

pronominal anexada  no 
GoogleClassroom 

--- --- 

11:00 --- --- GEO 
Ler, grifar e refletir sobre o 

que você considerou 
relevante para sua 

aprendizagem, páginas 90, 
91 do livro Plus I Novo. 

--- --- 

13:15 BIO 

Introdução às Heranças. 
- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 
 

BIO 

Herança Ligada ao sexo. 
- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 

ING 

No livro “Perspective 2”, ler 
o infográfico sobre 

mudanças climáticas na 
página 25 e responder os 

exercícios 1 e 5. 

GEO 

Ler, grifar e refletir sobre o 
que você considerou 
relevante para sua 

aprendizagem, páginas 92, 
93 do livro Plus I Novo. 

MAT 

Atividade sobre discussão 
de um sistema pág. 217 
(questões 66, 68 e 71) – 
Versão antiga do livro 

 

14:05 HIS FÍS 
Propagação de 

LIT ING EF 
Esporte 



 
Videoaula – História do 

Amazonas - Cap. 3 
Descobrimento e 

Conquista da Amazônia 

Calor III. 
O aluno deve assistir ao 

vídeo, com a aula e 
produzir um resumo no 
caderno, deve efetuar 

também a leitura do livro. 

Ler o capítulo 17 do livro 
de Literatura 

Ver a apresentação sobre 
Prosa romântica 

Fazer os exercícios das 
páginas 343, 346 e 347, 

348 e 349 
Fazer lista de exercícios no 
https://classroom.google.c

om/h 

No livro “Perspective 2”, 
fazer todos os exercícios de 

revisão de vocabulário e 
gramática nas páginas 26 

e 27 

Assistir o vídeo através do 
link            

https://youtu.be/-
XcX4MDbay8 

Crie um arquivo no Google 
Docs e renomeie o arquivo 

dessa forma: 
Turma_NomedoalunoTítulo 

No corpo do documento 
escreva um resumo do 

vídeo sobre a História do 

Futebol. 
Envie o arquivo através do 

Google Docs dentro do 

Google Clasroom 

14:55 FÍS 
Propagação de 

Calor III. 
O aluno deve assistir ao 

vídeo, com a aula e 
produzir um resumo no 
caderno, deve efetuar 

também a leitura do livro. 

HIS 
Videoaula – História do 

Amazonas - Cap. 3 
Descobrimento e 

Conquista da Amazônia 

FÍS 
Exercícios de 

Propagação de Calor 
O aluno deve assistir ao 

vídeo com o exercício 
resolvido e resolver os 
exercícios indicados do 

livro indicado. 

MAT 
Atividade sobre discussão 
de um sistema pág. 239 
(questões 68, 70 e 71) – 

Versão nova do livro. 
 

FÍS 
Exercícios de 

Propagação de Calor 
O aluno deve assistir ao 

vídeo com o exercício 
resolvido e resolver os 
exercícios indicados do 

livro indicado. 

16:10 GEO 
Ler, grifar e refletir sobre o 

que você considerou 
relevante para sua 

aprendizagem, páginas 88, 
89 livros Plus I Novo. 

GRA 
Unidade 33 da Gramática - 
Colocação pronominal em 

Tempos Compostos 
Assistir ao vídeo e 

responder às perguntas do 
final do vídeo. 

MAT 
Atividade sobre discussão 
de um sistema pág. 239 

(questões 66 e 67) – Versão 
nova do livro. 

Atividade sobre discussão 
de um sistema pág. 217 

(questões 64 e 65) – Versão 
antiga do livro 

A atividade deve ser 
postada na plataforma do 

Google Classroom até o dia 

23/04/2020 

BIO 
Herança Restrita ao sexo. 

- Assistir o vídeo de 
resolução de exercícios na 

sala de aula online 
(classroom). 

- Fazer os exercícios 
propostos pelo professor 

no classroom 

 

MAT 
Videoaula 04 - Correção 

das atividades 

17:00 QUI 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas da 

página 269 e assistir aos 
novos vídeos (Google 

Classroom) 

MAT 
Videoaula 03 – Sistema 

Homogêneos 
 

QUI 
Realizar as tarefas das 

páginas 273 

LIT 
Participar da aula no 

https://meet.google.com/?
pli=1&authuser=0 

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

HIS 
Videoaula – História do 

Amazonas - Cap. 3 
Descobrimento e 

Conquista da Amazônia 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://youtu.be/-XcX4MDbay8
https://youtu.be/-XcX4MDbay8
https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://classroom.google.com/h


 
 om/h sobre Prosa 

romântica até 26/04 
Responder as questões do 

livro de História do 
Amazonas do Capítulo 3 – 
colocarei as imagens da 
atividade no classroom. 

Entregar na sexta-feira dia 
24.04 

17:50 QUI 
Tirar dúvidas sobre as 

questões solicitadas da 
página 269 e assistir aos 

novos vídeos (Google 
Classroom) 

 

RED 
Videoaula: 

desenvolvimento do texto 
dissertativo-argumentativo. 

Imprimir ou salvar a 
redação disponível no 
portal e produzir a 
conclusão com os 5 
elementos da proposta de 
intervenção que está 
faltando. 
Obs: Deve-se seguir o 
projeto de texto 
apresentado na introdução, 
ou seja, finalize sua 
conclusão utilizando na 
frase de efeito, ou seja, o 
circuito fechado com o 
repertório apresentado na 
introdução.  

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom. Entrega com 
reescritura até: 24/04 

QUI 
Realizar as tarefas das 

páginas 273 

FIL 
Espinosa - o conhecimento 

imaginativo e o verdadeiro. 
Pesquisar, Ler, interpretar 

e fazer um fichamento do 
que considera relevante 

para a aprendizagem 
Exercício disponível na 

plataforma Google 
Classroom 

 

ER 
Videoaula sobre o tema: As 

dimensões do Ser Humano 
Exercício com questões 

objetivas e dissertativas 
plataforma Google 

classroom. 
 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/h


 
 

TURMA 227I 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 QUÍ 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas da 

página 269 e assistir aos 
novos vídeos (google 

classroom) 

 

FÍS 
Video resolução de exercício 

página 76 à 79 

ART 
Assistir vídeoaula - história 
da Arte sobre o Realismo 
A correção das atividades 

será postada no Classroom 
 

MAT 
Resolver exercícios de 

números: 46;47;48 e 49 da 
página 540 do livro- texto 

 

HIS 
Videoaula – História do 

Amazonas - Cap. 3 
Descobrimento e Conquista 

da Amazônia 
Responder as questões do 

livro de História do 
Amazonas do Capítulo 3 – 
colocarei as imagens da 

atividade no classroom. 
Entregar na sexta-feira dia 

24.04 

08:05 GRA 
Unidade 33 da Gramática - 
Colocação pronominal em 

Tempos Compostos 
Assistir ao vídeo e responder 

às perguntas do final do 
vídeo. 

MAT 
Resolver exercícios de 

números: 46;47;48 e 49 da 
página 540 do livro- texto 

 

LIT 
Participar da aula no 

https://meet.google.com/?pl
i=1&authuser=0 

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

até 26/04 

ING 
Resolver as atividades 
propostas na p.111 do 

workbook 
Quem estiver sem o livro, 
responder as questões no 

caderno 
 

MAT 
Resolver os exercícios de 

números: 52;53;54 e 55 da 
página 541 do livro- texto 

 

08:55 MAT 
O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento 

 

GEO 
Assistir aula disponibilizada 

no Google Sala de Aula 
(classroom). 

Responder:  p.492 e 493 – 
Plus II novo ou p.384 – Plus 

II antigo 

Assistir aula online – 
plataforma Google classroom 

– para reforçar conteúdo e 

tirar dúvidas. 
Responder:  p.494 a 496 – 

Plus II novo ou p.385 – Plus 
II antigo 

GRA 
Unidade 33 da Gramática - 
Colocação pronominal em 

Tempos Compostos 
Lista de Colocação 

pronominal anexada  no 
Google Classroom 

 

ESP 
Fazer os exercícios do livro 

das páginas 139 a 149 
Assistir o vídeo feito pela 
professora e postado  na 

plataforma google classroom 
sobre o passado 

pluscuamperfecto 
Fazer os exercícios, 

completando as frases com 

os tempos aprendidos e 
estudados. 

Revisar o tempo indefinido 
para poder realizar o tempo 

pluscuamperfecto. 

QUÍ 
Realizar as tarefas da página 

356. Postar no google 
classroom 

 
 

10:10 GEO ING FÍS BIO 
Introdução às Heranças. 

MAT 

https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
Assistir aula disponibilizada 

no Google Sala de Aula 
(classroom). 

Responder:  p.490 e 491 – 
Plus II novo ou p.381 e 383 – 

Plus II antigo 

Acessar o GOOGLE 
MEETING para MOMENTO 
TIRA DÚVIDAS e realização 

das atividades de LISTENING 
da p. 23. 

Resolver atividade sobre 
vocabulário relacionado a 

GLOBAL WARMING (p. 20 - 
21) 

Responder a folha extra de 
exercício e destacar as 

questões para o momento 
tira dúvidas. 

Quem estiver sem o livro, 

responder as questões no 
caderno 

Video resolução de exercício 
página 76 à 79 (continuação) 

- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 
 
. 

Pesquisar vídeos ou sites 
sobre arranjos 

 

 11:00 LIT 
Ler o capítulo 17 do livro de 

Literatura 
Ver a apresentação sobre 

Prosa romântica 
Fazer os exercícios das 

páginas 343, 346 e 347, 348 
e 349 

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

m/h 

HIS 
Videoaula – História do 

Amazonas - Cap. 3 
Descobrimento e Conquista 

da Amazônia 
 

FIL 
Espinosa - o conhecimento 
imaginativo e o verdadeiro. 
Pesquisar, Ler, interpretar e 
fazer um fichamento do que 
considera relevante para a 

aprendizagem 
Exercício disponível na 

plataforma Google Classroom 
 

ER 
Videoaula sobre o tema: As 
dimensões do Ser Humano 

Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

plataforma Google 
classroom. 

 

BIO 
Herança Ligada ao sexo. 
- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom 
- Responder a atividade 
proposta no caderno. 

14:05 LIT 
Assistir à vídeoaula sobre  

https://youtu.be/rBoBTcO4
omg a 3ª geração romântica. 

Realizar as atividades 

postadas no google forms na 
sala de aula google sobre a 

3ª geração Romântica 

“Condoreirismo” 

ING 
Livro Developing Exam 

Skills, p. 20, "Estratégias de 
Leitura", ler a definição de 

estratégias de leitura e 

resolver as questões 1 a 10, 
nas páginas 20 a 22. 

MAT 
Resolver as questões de 01 a 
05 da Lista de Exercícios 3 

disponível no Portal do Aluno 
no e Google Sala de Aula da 

turma. 

GEO 
Refletir sobre tudo que você 
considerou relevante para 
sua aprendizagem sobre o 

conteúdo Eras Geológicas e 

aplicar o conhecimento no 
exercício de fixação através 
da lista postada no Google 

Classroom 

QUÍ 
Live (aula ao vivo) 

14:55 HIS 
Exercício sobre a videoaula 

(Revolução Industrial – parte 
1) Plataformas - Google sala 
de aula - Formulários Google 

HIS 
Exercício sobre a videoaula 

(Revolução Industrial – parte 
2) Plataformas - Google sala 
de aula - Formulários Google 

MAT 
Resolver as questões de 06 a 
10 da Lista de Exercícios 3. 

GRA 
Após a vídeoaula, os 

discentes deverão baixar a 
lista de exercício na sala 

Google com base nas 
questões do SIS e  PSC2. 

FÍS 
Assistir vídeo aula : AULA 3 
– tira dúvidas – Disponível: 

(Google Classroom) 
 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://youtu.be/rBoBTcO4omg
https://youtu.be/rBoBTcO4omg


 
Obs. O gabarito também será 

disponível ao término da 
atividade. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

16:10 L.INT 
Livro:  Interpretação de 
Textos  – Capítulo 11 

O levantamento de hipóteses 
– vídeo aula 

Atividades p. 112 a 113 
(Google Classeroom) 

MAT 
Assistir videoaula sobre as 

Unidades de Medida de 

Ângulo na Google Sala de 
Aula da Turma. 

GEO 
Refletir sobre tudo que você 
considerou relevante para 

sua aprendizagem sobre o 
conteúdo Estrutura da Terra 

e aplicar o conhecimento no 
exercício de fixação através 
da lista postada no Google 

Classroom 

SOC 
Videoaula, onde o aluno deve 

fazer um resumo ou 

fichamento de cada capítulo, 
mediante os exercícios do 

livro ou atividades extra que 
pode ser enviada.  que serão 
encaminhadas referente a 

cada capítulo. (Google 
Classroom) 

 

EF 
Esporte 

Assistir o vídeo através do 

link            
https://youtu.be/-

XcX4MDbay8 
Crie um arquivo no Google 
Docs e renomeie o arquivo 

dessa forma: 
Turma_NomedoalunoTítulo 

No corpo do documento 
escreva um resumo do vídeo 
sobre a História do Futebol. 
Envie o arquivo através do 

Google Docs dentro do 
Google Clasroom 

17:00 BIO 
Vídeo aula (parte 1 e 2) 

Sistema sensorial 
 
 

FÍS 
Resolução da lista de 
exercícios – LISTA 4 - 
Disponível: (Google 

Classroom) 
 
 
 

QUÍ 
Exercícios de fixação 

P. TEXTUAL 
Videoaula: desenvolvimento 

do texto dissertativo-
argumentativo o discente 
deve imprimir ou salvar a 

redação disponível no portal 
e produzir a conclusão com 

os 5 elementos da proposta 
de intervenção que está 

faltando. 

Obs: Deve-se seguir o projeto 
de texto apresentado na 

introdução, ou seja, finalize 

sua conclusão utilizando na 
frase de efeito, ou seja, o 
circuito fechado com o 

repertório apresentado na 
introdução. 

BIO 
Vídeo aula (parte 3 e 4) 

Sistema sensorial 
Lista de exercícios no Google 

Classroom 

https://youtu.be/-XcX4MDbay8
https://youtu.be/-XcX4MDbay8


 
As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

 

 


