
 
 

PLANO SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 2ª SÉRIE 

Período: 27 a 30 de abril de 2020 

TURMA 221 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 BIO 
Aula 01: Aula on-line: 

Mutações. 

 

BIO 
Aula 02: Lista de 

atividades postado no 

classroom 
 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 

professor e com os colegas 
seguindo as orientações 

enviadas no Google 
Classroom. 

RED 
Após a visualização da 
vídeoaula referente ao 

desenvolvimento do texto 
dissertativo-argumentativo 
o discente deve imprimir a 

redação disponível no 
portal e produzir o 

desenvolvimento que está 
faltando. 

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

introdução, ou seja, seguir 
a sequência do arg.1 e 

arg.2, para construir seus 
argumentos e a 
fundamentação. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

GEO 
 

08:05 MAT 

CAP.19 ANÁLISE 
COMBINATORIA 

Agrupamentos simples 
PERMUTAÇÕES COM 

REPETICÃO 

-O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento 

 

ING 

Comprehension and 
discussion - Assistir ao 
vídeo Top 10 Innovators 

Who Changed The World e 
responder questionário 

disponibilizado na 
plataforma Google 

Classroom. 
Responder o questionário 

referente ao vídeo 

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. 

MAT 

Os exercícios de 
números:02;05;09 e 11 da 
página 559 do livro- texto 

Resolver os Testes de 
números 16;22;26;31 e 32 

da página 559 do livro - 
texto 

FÍS 

 



 
disponibilizado na 

plataforma. 
Responder as atividades do 

livro 
Páginas 26, 27 – Unidade 3 

p. 30, 31, 32 e 33 
Workbook 112 e 113 

08:55 FÍS 
AULA ONLINE: Correção 

pág. 107 (T.95) – 
Disponível: (Google 

Classroom) – via Google 
Meet; 

FÍS 
Assistir videoaula: AULA 6 

– Correção – T.96 (Pág.107) 
– PARTE I - disponível: 

(Google Classroom) 
 

MAT 
Resolver exercícios de 

números:77;78;79 e 80 da 
página 550 do livro- texto 

 

BIO 
Aula 03: Resolução de 

exercícios. 

MAT 
 

10:10 QUI 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas de 

densidade e molaridade. 
 

FIL 
Locke - o conhecimento e 

tábula rasa. 
Pesquisar e fazer um mapa 
mental ou esquema mental 

Exercício disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

GEO 
Leitura das páginas 500 a 

502 do Plus II novo ou 
páginas 444 e 445 do Plus 
II antigo e listar dúvidas. 
Responder:  p.500 e 502 – 

Plus II novo ou p.444 e 
445 – Plus II antigo. 

 

HIS 
CAP. 4 – Resistência 
Indígena e Conquista 
Lusitana 
Aula explicativa para o 
aluno através de vídeo.  
 
 

 

LIT 
 

11:00 QUI 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas de 

densidade e molaridade. 
 

ART 
Assistir vídeo-aula - 

história da Arte sobre o 
Realismo no Brasil 

QUI 
Aula on-line sobre título 
em massa e em volume. 

 

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

cada capítulo.  
 

MAT 
 

11:50 GRA 
Assistir aos vídeos de 

Colocação Pronominal e 
responder à lista de 

Colocação pronominal 
anexada no Google 

Classroom 
 
 

EF 
Assistir o vídeo através do 

link sobre ginástica de 
conscientização corporal. 
https://youtu.be/hhrBJv

MVAmQ 

https://www.youtube.com
/LmE4G6eAUU8 

Realizar um vídeo de 1 a 2 
minutos praticando 

exercícios de ginástica de 
conscientização corporal 

QUI 
Aula on-line sobre título 
em massa e em volume. 

 

GEO 
Assistir aula online – 

plataforma Google 
classroom. 

Responder:  p.505, 506 e 
507 – Plus II novo ou 

p.447 e 448 – Plus II 
antigo. 

Revisar capítulo 23 do Plus 
II novo ou capítulo 31 do 
Plus II antigo. 
Responder:  p.508 e 510 – 

Plus II novo ou p.457, 

HIS 
 

https://youtu.be/hhrBJvMVAmQ
https://youtu.be/hhrBJvMVAmQ
https://www.youtube.com/LmE4G6eAUU8
https://www.youtube.com/LmE4G6eAUU8


 
questões de 1 a 4 – Plus II 

antigo. 

14:05 --- --- GRA 
Aula on-line para corrigir 

a lista de 
Correção da Lista de 

Colocação pronominal 
anexada no Google 

Classroom 

--- --- 

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

Sagrado na Vida 

Humana 

Aula on-line de revisão 
Exercício: plataforma 

Google classroom. 

--- --- 

16:10 --- --- FÍS 
Assistir videoaula: AULA 6 
– Correção – T.98 (Pág.107) 

– PARTE II - disponível: 
(Google Classroom) 

Assistir videoaula: AULA 7 
– Diagrama de fase - 
disponível: (Google 

Classroom) 

--- --- 

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

de Literatura 
Fazer os exercícios das 

páginas 354, 355 e 356 e 
357 

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

om/h 
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 30/04 

 
 

--- --- 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
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 222 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 FÍS 
AULA ONLINE: Correção 

pág. 107 (T.95) – 
Disponível: (Google 

Classroom) – via Google 
Meet; 

 

FÍS 
Assistir videoaula: AULA 6 
– Correção – T.96 (Pág.107) 

– PARTE I - disponível: 
(Google Classroom) 

 

 
 

GEO 
Revisar capítulo 23 do Plus 
II novo ou capítulo 31 do 

Plus II antigo. 
Responder:  p.508 e 510 – 

Plus II novo ou p.457, 

questões de 1 a 4 – Plus II 
antigo. 

BIO 
Aula 03: Resolução de 

exercícios. 

SOC 
 

08:05 BIO 
Aula 01: Aula on-line: 

Mutações. 
 

FIL 
Locke - o conhecimento e 

tábula rasa. 
Pesquisar e fazer um mapa 
mental ou esquema mental 

Exercício disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

MAT 
Os exercícios de 

números:02;05;09 e 11 da 
página 559 do livro- texto 

 

QUI 
Aula on-line sobre título 
em massa e em volume. 

 

ART 
 

08:55 ING 
Comprehension and 

discussion - Assistir ao 
vídeo Top 10 Innovators 

Who Changed The World e 
responder questionário 

disponibilizado na 
plataforma Google 

Classroom. 
Responder o questionário 

referente ao vídeo 

disponibilizado na 
plataforma. 

Responder as atividades do 

livro 
Páginas 26, 27 – Unidade 3 

p. 30, 31, 32 e 33 
Workbook 112 e 113 

BIO 
Aula 02: Lista de 

atividades postado no 
classroom 

 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os colegas 
seguindo as orientações 

enviadas no Google 
Classroom. 

QUI 
Aula on-line sobre título 
em massa e em volume. 

 

GRA 
 

10:10 MAT 
CAP.19 ANÁLISE 
COMBINATORIA 

MAT MAT 
Resolver os Testes de 

números 16;22;26;31 e 32 

LIT HIS 
 



 
Agrupamentos simples 
PERMUTAÇÕES COM 

REPETICÃO 
-O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento 

Resolver exercícios de 
números:77;78;79 e 80 da 
página 550 do livro- texto 

 

da página 559 do livro - 
texto 

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 30/04 

11:00 GEO 
Leitura das páginas 500 a 

502 do Plus II novo ou 
páginas 444 e 445 do Plus 

II antigo e listar dúvidas. 
Responder:  p.500 e 502 – 

Plus II novo ou p.444 e 
445 – Plus II antigo. 

 

GRA 
Assistir aos vídeos de 

Colocação Pronominal e 
responder à lista de 

Colocação pronominal 
anexada no Google 

Classroom 
 
 

LIT 
Ler o capítulo 17 do livro 

de Literatura 
Fazer os exercícios das 

páginas 354, 355 e 356 e 
357 

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

om/h 

MAT 
Pesquisar vídeos ou sites 

sobre arranjos 

HIS 
 

11:50 GEO 
Assistir aula online – 

plataforma Google 
classroom. 

Responder:  p.505, 506 e 
507 – Plus II novo ou 
p.447 e 448 – Plus II 

antigo. 

EF 
Assistir o vídeo através do 

link sobre ginástica de 
conscientização corporal. 
https://youtu.be/hhrBJv

MVAmQ 
https://www.youtube.com

/LmE4G6eAUU8 
Realizar um vídeo de 1 a 2 

minutos praticando 
exercícios de ginástica de 
conscientização corporal 

 

RED 
Após a visualização da 
vídeoaula referente ao 

desenvolvimento do texto 
dissertativo-argumentativo 
o discente deve imprimir a 

redação disponível no 
portal e produzir o 

desenvolvimento que está 
faltando. 

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

introdução, ou seja, seguir 
a sequência do arg.1 e 

arg.2, para construir seus 

argumentos e a 
fundamentação. 

As atividades serão 

corrigidas no Google 
classroom 

HIS 
CAP. 4 – Resistência 
Indígena e Conquista 
Lusitana 
Aula explicativa para o 
aluno através de vídeo.  
 
 

 

FÍS 
 

14:05 --- --- FÍS 
Assistir videoaula: AULA 6 
– Correção – T.98 (Pág.107) 

– PARTE II - 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
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://youtu.be/hhrBJvMVAmQ
https://youtu.be/hhrBJvMVAmQ
https://www.youtube.com/LmE4G6eAUU8
https://www.youtube.com/LmE4G6eAUU8


 
Assistir videoaula: AULA 7 

– Diagrama de fase - 
disponível: (Google 

Classroom) 

14:55 --- --- QUI 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas de 

densidade e molaridade. 

--- --- 

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

densidade e molaridade. 

--- --- 

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

Sagrado na Vida 

Humana 

Aula on-line de revisão 
Exercício: plataforma 

Google classroom. 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 223 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 MAT 
CAP.19 ANÁLISE 
COMBINATORIA 

Agrupamentos simples 
PERMUTAÇÕES COM 

REPETICÃO 

-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 Testes de 

números 16;22;26;31 e 32 
da página 559 do livro - 

texto 

HIS 
CAP. 4 – Resistência 
Indígena e Conquista 
Lusitana 
Aula explicativa para o 
aluno através de vídeo.  

 
 

 

HIS 
 

08:05 QUI 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas de 

densidade e molaridade. 

BIO 
Aula 01: Aula on-line: 

Mutações. 
 

QUI 
Aula on-line sobre título 
em massa e em volume. 

 

BIO 
Aula 03: Resolução de 

exercícios. 

HIS 
 

08:55 QUI 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas de 

densidade e molaridade. 

GRA 
Assistir aos vídeos de 

Colocação Pronominal e 
responder à lista de 

Colocação pronominal 
anexada no Google 

Classroom 

QUI 
Aula on-line sobre título 
em massa e em volume. 

 

MAT 
Pesquisar vídeos ou sites 

sobre arranjos 

GEO 
 

10:10 ING 
Comprehension and 

discussion - Assistir ao 
vídeo Top 10 Innovators 

Who Changed The World e 
responder questionário 

disponibilizado na 
plataforma Google 

Classroom. 
Responder o questionário 

referente ao vídeo 
disponibilizado na 

plataforma. 
 

Responder as atividades do 
livro 

BIO 
Aula 02: Lista de 

atividades postado no 
classroom 

 

RED 
Após a visualização da 

vídeoaula referente ao 
desenvolvimento do texto 

dissertativo-argumentativo 
o discente deve imprimir a 

redação disponível no 
portal e produzir o 

desenvolvimento que está 

faltando. 
Obs: Deve-se seguir o 

projeto de texto 
apresentado na 

introdução, ou seja, seguir 
a sequência do arg.1 e 

arg.2, para construir seus 

FIL 
Locke - o conhecimento e 

tábula rasa. 
Pesquisar e fazer um mapa 
mental ou esquema mental 

Exercício disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

FÍS 
 



 
Páginas 26, 27 – Unidade 3 

p. 30, 31, 32 e 33 
Workbook 112 e 113 

 

argumentos e a 
fundamentação. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

11:00 MAT 
Resolver exercícios de 

números:77;78;79 e 80 da 
página 550 do livro- texto 

 

MAT 
Os exercícios de 

números:02;05;09 e 11 da 
página 559 do livro- texto 

 

GEO 
Leitura das páginas 500 a 

502 do Plus II novo ou 
páginas 444 e 445 do Plus 

II antigo e listar dúvidas. 
Responder:  p.500 e 502 – 

Plus II novo ou p.444 e 
445 – Plus II antigo. 

Revisar capítulo 23 do Plus 
II novo ou capítulo 31 do 
Plus II antigo. 
Responder:  p.508 e 510 – 

Plus II novo ou p.457, 
questões de 1 a 4 – Plus II 

antigo. 

FÍS 
Assistir videoaula: AULA 6 
– Correção – T.98 (Pág.107) 

– PARTE II - disponível: 

(Google Classroom) 
Assistir videoaula: AULA 7 

– Diagrama de fase - 
disponível: (Google 

Classroom) 
 

LIT 
 

11:50 ART 
Assistir vídeo-aula - 

história da Arte sobre o 
Realismo no Brasil 

FÍS 
AULA ONLINE: Correção 

pág. 107 (T.95) – 
Disponível: (Google 

Classroom) – via Google 
Meet; 

 
 

GEO 
Assistir aula online – 

plataforma Google 
classroom. 

Responder:  p.505, 506 e 
507 – Plus II novo ou 
p.447 e 448 – Plus II 

antigo. 

EF 
Assistir o vídeo através do 

link sobre ginástica de 
conscientização corporal. 
https://youtu.be/hhrBJv

MVAmQ 
https://www.youtube.com

/LmE4G6eAUU8 
Realizar um vídeo de 1 a 2 

minutos praticando 
exercícios de ginástica de 
conscientização corporal 

SOC 
 

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

Sagrado na Vida 

Humana 

Aula on-line de revisão 
Exercício: plataforma 

Google classroom. 

--- --- 

14:55 --- --- FÍS 
Assistir videoaula: AULA 6 
– Correção – T.96 (Pág.107) 

--- --- 

https://youtu.be/hhrBJvMVAmQ
https://youtu.be/hhrBJvMVAmQ
https://www.youtube.com/LmE4G6eAUU8
https://www.youtube.com/LmE4G6eAUU8


 
– PARTE I - disponível: 

(Google Classroom) 

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

de Literatura 
Fazer os exercícios das 

páginas 354, 355 e 356 e 
357 

Fazer lista de exercícios no 

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

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 30/04 

--- --- 

17:00 --- --- GRA 
Aula on-line para corrigir 

a lista de 
Correção da Lista de 

Colocação pronominal 
anexada no Google 

Classroom 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
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 224 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 GEO 
Leitura das páginas 500 a 

502 do Plus II novo ou 
páginas 444 e 445 do Plus 
II antigo e listar dúvidas. 
Responder:  p.500 e 502 – 

Plus II novo ou p.444 e 
445 – Plus II antigo. 

 

MAT 
CAP.19 ANÁLISE 
COMBINATORIA 

Agrupamentos simples 
PERMUTAÇÕES COM 

REPETICÃO 

-O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 

conhecimento 

GRA 
Aula on-line para corrigir 

a lista de 
Correção da Lista de 

Colocação pronominal 
anexada no Google 

Classroom 
 

QUI 
Aula on-line sobre título 
em massa e em volume. 

 

MAT 
 

08:05 GEO 
Assistir aula online – 

plataforma Google 
classroom. 

Responder:  p.505, 506 e 
507 – Plus II novo ou 
p.447 e 448 – Plus II 

antigo. 
Revisar capítulo 23 do Plus 
II novo ou capítulo 31 do 
Plus II antigo. 
Responder:  p.508 e 510 – 

Plus II novo ou p.457, 
questões de 1 a 4 – Plus II 

antigo. 

LIT 
Ler o capítulo 17 do livro 

de Literatura 
Fazer os exercícios das 

páginas 354, 355 e 356 e 
357 

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

om/h 
 
 

RED 
Após a visualização da 
videoaula referente ao 

desenvolvimento do texto 
dissertativo-argumentativo 
o discente deve imprimir a 

redação disponível no 
portal e produzir o 

desenvolvimento que está 
faltando. 

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

introdução, ou seja, seguir 
a sequência do arg.1 e 

arg.2, para construir seus 
argumentos e a 
fundamentação. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

HIS 
CAP. 4 – Resistência 
Indígena e Conquista 
Lusitana 
Aula explicativa para o 
aluno através de vídeo.  
 
 

 

GEO 
 

08:55 BIO 
Aula 01: Aula on-line: 

Mutações. 
 

MAT 
Resolver exercícios de 

números:77;78;79 e 80 da 
página 550 do livro- texto 

 

FIL 
Locke - o conhecimento e 

tábula rasa. 
Pesquisar e fazer um mapa 
mental ou esquema mental 

HIS 
O aluno deve fazer os 
exercícios do livro e 
atividades que serão 
encaminhadas referente a 
cada capítulo.  

HIS 
 

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


 
Exercício disponível na 

plataforma Google 
Classroom 

 

10:10 FÍS 
AULA ONLINE: Correção 

pág. 107 (T.95) – 
Disponível: (Google 

Classroom) – via Google 
Meet; 

 
 

 

ING 
Comprehension and 

discussion - Assistir ao 
vídeo Top 10 Innovators 

Who Changed The World e 
responder questionário 

disponibilizado na 
plataforma Google 

Classroom. 
Responder o questionário 

referente ao vídeo 
disponibilizado na 

plataforma. 
Responder as atividades do 

livro 
Páginas 26, 27 – Unidade 3 

p. 30, 31, 32 e 33 
Workbook 112 e 113 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os colegas 
seguindo as orientações 

enviadas no Google 

Classroom. 

MAT 
Resolver os Testes de 

números 16;22;26;31 e 32 
da página 559 do livro - 

texto 

BIO 
 

11:00 GRA 
Assistir aos vídeos de 

Colocação Pronominal e 
responder à lista de 

Colocação pronominal 
anexada no Google 

Classroom 

FÍS 
Assistir videoaula: AULA 6 
– Correção – T.96 (Pág.107) 

– PARTE I - disponível: 
(Google Classroom) 

MAT 
Os exercícios de 

números:02;05;09 e 11 da 
página 559 do livro- texto 

 

BIO 
Aula 02: Lista de 

atividades postado no 
classroom 

Aula 03: Resolução de 
exercícios. 

FÍS 
 

11:50 QUÍ 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas de 

densidade e molaridade. 

ART 
Assistir vídeo-aula - 

história da Arte sobre o 
Realismo no Brasil 

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. 

EF 
Assistir o vídeo através do 

link sobre ginástica de 
conscientização corporal. 
https://youtu.be/hhrBJv

MVAmQ 
https://www.youtube.com

/LmE4G6eAUU8 
Realizar um vídeo de 1 a 2 

minutos praticando 
exercícios de ginástica de 
conscientização corporal 

QUÍ 
 

14:05 --- --- QUÍ --- --- 

https://youtu.be/hhrBJvMVAmQ
https://youtu.be/hhrBJvMVAmQ
https://www.youtube.com/LmE4G6eAUU8
https://www.youtube.com/LmE4G6eAUU8


 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas de 

densidade e molaridade. 

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 30/04 

--- --- 

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

Sagrado na Vida 

Humana 

Aula on-line de revisão 
Exercício: plataforma 

Google classroom. 

--- --- 

17:00 --- --- FÍS 
Assistir videoaula: AULA 6 
– Correção – T.98 (Pág.107) 

– PARTE II - disponível: 
(Google Classroom) 

Assistir videoaula: AULA 7 
– Diagrama de fase - 
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 
Atividade do livro do Capítulo 
3, que se encontra no final do 

livro. 
Responder as questões do 

livro de História do Amazonas 

do Capítulo 3 e entregar até 
29.04, as tarefas referentes a 

esse capítulo. 

--- --- 

08:55 --- --- ART 
Assistir vídeo-aula - história 
da Arte sobre o Realismo no 

Brasil 

--- --- 

10:10 --- --- QUI 
Aula on-line sobre título em 

massa e em volume. 

--- --- 

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. 

--- --- 

13:15 FÍS 
Estudo dos Gases 

O aluno deve assistir ao 
videoaula e produzir um 
resumo no caderno, deve 

efetuar também a leitura do 
livro. 

FÍS 
Estudo dos Gases 

O aluno deve assistir ao 
videoaula e produzir um 
resumo no caderno, deve 

efetuar também a leitura do 
livro. 

ER 
Videoaula sobre o tema: O 

Sagrado na Vida 

Humana 

Aula on-line de revisão 

Exercício: plataforma Google 
classroom. 

LIT 
Participar da aula no 

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

Entregar por formulário no 

https://classroom.google.com
/h sobre Prosa romântica até 

30/04 

FIL 
 

14:05 MAT 
Aula on-line – Teorema de 

Laplace – (27/04) 

MAT 
Atividade sobre discussão de 

um sistema pág. 255 

MAT 
Aula on-line – Propriedades 
dos determinantes – (29/04) 

 

MAT 
Atividade sobre discussão de 
um sistema págs. 257, 258, 
260, 261 e 264 (questões 06 

EF 

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


 
(questões 01 até 05) – Versão 

nova do livro. 
Atividade sobre discussão de 

um sistema pág. 234 
(questões 01 até 05) – Versão 

antiga do livro. 

até 10 , 12 até 20 , 21, 22 e 
25) – Versão nova do livro. 

Atividade sobre discussão de 
um sistema págs. 234, 236, 
239 e 243 (questões 01 até 

05 , 06 até 10, 11 até 19, 20, 
21 e 24 ) – Versão antiga do 

livro. 
As atividades devem ser 

postadas na plataforma do 
Google Classroom até o dia 

30/04/2020 

14:55 HIS 
Aula On-line – História do 

Amazonas - Cap. 3 
Descobrimento e Conquista 

da Amazônia 
 
 

LIT 
Ler o capítulo 17 do livro de 

Literatura 
Fazer os exercícios das 

páginas 354, 355 e 356 e 357 
Fazer lista de exercícios no 

https://classroom.google.com
/h 

GRA 
Aula on-line para corrigir a 

lista de 
Correção da Lista de 

Colocação pronominal 
anexada no Google 

Classroom 
 

BIO 
Aula 02: Lista de atividades 

postado no classroom 
Aula 03: Resolução de 

exercícios. 

QUÍ 
 

16:10 QUÍ 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas de 
densidade e molaridade. 

HIS 
Aula On-line – História do 

Amazonas - Cap. 3 
Descobrimento e Conquista 

da Amazônia 
 
 

FÍS 
Exercícios de 

Estudo dos Gases 
O aluno deve ler no livro texto 

os exercícios resolvidos e 
resolver os exercícios 

indicados do livro indicado. 

GEO 
Aula on-line dia 30 de abril 

às 16h10 
 

QUÍ 
 

17:00 MAT 
Atividade sobre discussão de 

um sistema pág. 255 
(questões 01 até 05) – Versão 

nova do livro. 
Atividade sobre discussão de 

um sistema pág. 234 
(questões 01 até 05) – Versão 

antiga do livro. 

BIO 
Aula 01: Aula on-line: 

Mutações. 
 

GEO 
Responder lista de exercícios 

(Encontra-se no Google 
Classroom) 

Entrega dia 04 de maio de 
2020 

Aula on-line dia 30 de abril 
às 16h10 

ING 
No livro “Perspective 2”, fazer 
os exercícios do Workbook, 

páginas 106 e 107. 

FÍS 
 

17:50 GRA 
Assistir aos vídeos de 

Colocação Pronominal e 
responder à lista de 

Colocação pronominal 

GEO 
Revisar Dinâmicas 

Demográficas - capítulo 4 
Responder lista de exercícios 

 

ING 
No livro “Perspective 2”, fazer 
os exercícios do Workbook, 

páginas 104 e 105. 

  RED 
Assistir o aulão de redação 

agendado no Mural da turma 
classroom. 

Nessa aula você aprenderá a 
microestrutura do texto 

BIO 
 

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


 
anexada no Google 

Classroom 
 
 

dissertativo do vestibular 
ENEM 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 226 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- --- ART 
Assistir vídeo-aula - 

história da Arte sobre o 
Realismo no Brasil 

--- --- 

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. 

--- --- 

10:10 --- --- GRA 
Aula on-line para corrigir 

a lista de 
Correção da Lista de 

Colocação pronominal 
anexada no Google 

Classroom 

--- --- 

11:00 --- --- GEO 
Aula on-line dia 29 de abril 

às 11h 

--- --- 

13:15 BIO 
Aula 01: Aula on-line: 

Mutações. 
 

BIO 
Aula 02: Lista de 

atividades postado no 
classroom 

 

ING 
No livro “Perspective 2”, 
fazer os exercícios do 

Workbook, páginas 104 e 
105. 

 

GEO 
Responder lista de 

exercícios (Encontra-se no 
Google Classroom) 

Entrega dia 04 de maio de 
2020 

MAT 
 

14:05 HIS 
Aula On-line – História do 

Amazonas - Cap. 3 
Descobrimento e 

Conquista da Amazônia 
 

FÍS 
Estudo dos Gases 

O aluno deve assistir ao 
videoaula e produzir um 
resumo no caderno, deve 

LIT 
Ler o capítulo 17 do livro 

de Literatura 
Fazer os exercícios das 

páginas 354, 355 e 356 e 
357 

ING 
No livro “Perspective 2”, 
fazer os exercícios do 

Workbook, páginas 106 e 
107. 

EF 



 
 efetuar também a leitura 

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

om/h 

14:55 FÍS 
Estudo dos Gases 

O aluno deve assistir ao 
videoaula e produzir um 
resumo no caderno, deve 
efetuar também a leitura 

do livro. 

HIS 
Atividade do livro do 
Capítulo 3, que se 

encontra no final do livro. 
Responder as questões do 

livro de História do 

Amazonas do Capítulo 3 e 
entregar até dia 29.04, as 

tarefas referentes a esse 
capítulo. 

 

FÍS 
Exercícios de 

Estudo dos Gases 
O aluno deve ler no livro 

texto os exercícios 
resolvidos e resolver os 

exercícios indicados do 
livro indicado. 

MAT 
Aula on-line – 

Propriedades dos 
determinantes – (29/04) 

Atividade sobre discussão 
de um sistema págs. 257, 

258, 260, 261 e 264 
(questões 06 até 10, 12 até 

20, 21, 22 e 25) – Versão 
nova do livro. 

Atividade sobre discussão 
de um sistema págs. 234, 
236, 239 e 243 (questões 
01 até 05, 06 até 10, 11 
até 19, 20, 21 e 24 ) – 
Versão antiga do livro. 

As atividades devem ser 
postadas na plataforma do 
Google Classroom até o dia 

30/04/2020 

FÍS 
 

16:10 GEO 
Revisar Dinâmicas 

Demográficas - capítulo 4 
Responder lista de 

exercícios 

GRA 
Assistir aos vídeos de 

Colocação Pronominal e 
responder à lista de 

Colocação pronominal 
anexada no Google 

Classroom 
 
 

MAT 
Atividade sobre discussão 
de um sistema pág. 255 
(questões 01 até 05) – 
Versão nova do livro. 

Atividade sobre discussão 
de um sistema pág. 234 
(questões 01 até 05) – 
Versão antiga do livro. 

BIO 
Aula 03: Resolução de 

exercícios. 

MAT 
 

17:00 QUÍ 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas de 

densidade e molaridade. 

MAT 
Aula on-line – Teorema de 

Laplace – (28/04) 

QUI 
Aula on-line sobre título 
em massa e em volume. 

 

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 30/04 

HIS 
 

17:50 QUÍ RED QUI FIL ER 

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


 
Tirar dúvidas sobre as 
questões solicitadas de 

densidade e molaridade. 

Assistir o aulão de redação 
agendado no Mural da 

turma classroom. 
Nessa aula você aprenderá 
a microestrutura do texto 
dissertativo do vestibular 

ENEM 2020. 

Aula on-line sobre título 
em massa e em volume. 

 

Locke - o conhecimento e 
tábula rasa. 

Pesquisar e fazer um mapa 
mental ou esquema mental 

Exercício disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 227I 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 QUÍ 
Aula on-line para correção 

das tarefas das páginas 349 
e 356. 

FÍS 
Aula on-line - diagrama de 
fases, capítulo 6 do livro de 

física, Nicolau Ramalho. 

ART 
Assistir videoaula - história 
da Arte sobre o Realismo no 

Brasil 

MAT 
Os exercícios de 

números:02;05;09 e 11 da 
página 559 do livro- texto 

Resolver os Testes de 
números 16;22;26;31 e 32 

da página 559 do livro - texto 

HIS 
 

08:05 GRA 
Assistir aos vídeos de 

Colocação Pronominal e 
responder à lista de 

Colocação pronominal 
anexada no Google 

Classroom 
 
 

MAT 
Resolver exercícios de 

números:77;78;79 e 80 da 
página 550 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 30/04 

ING 
Resolver a Acessar o 
GOOGLE MEET para 

MOMENTO TIRA DÚVIDAS 
sobre os verbos modais e 

modais perfeitos 
Resolver as questões 
complementares na 
plataforma GOOGLE 

CLASSROOM. 
Quem estiver sem o livro, 

responder as questões no 
caderno 

Realizar as atividades 
presentes na plataforma 

google classroom. Atenção 
para as datas limites 

MAT 
 

08:55 MAT 
CAP.19 ANÁLISE 
COMBINATORIA 

Agrupamentos simples 
PERMUTAÇÕES COM 

REPETICÃO 

-O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento 

 

GEO 
Assistir aula online – 

plataforma Google 

classroom. 
Responder:  p.505, 506 e 

507 – Plus II novo ou p.447 e 

448 – Plus II antigo. 
Revisar capítulo 23 do Plus II 
novo ou capítulo 31 do Plus 
II antigo. 

Responder:  p.508 e 510 – 
Plus II novo ou p.457, 

GRA 
Aula on-line para corrigir a 

lista de 

Correção da Lista de 
Colocação pronominal 

anexada no Google 

Classroom 
 

ESP 
Acessar a plataforma google 

classroom. 

Revisar todos os tempos do 
passado 

Enviar ao e-mail 

Fazer os exercícios, 
completando as frases com 
todos tempos aprendidos. 
Revisar todos os tempos 

estudados. 
Atividades na plataforma 

google classroom. Atenção 

QUÍ 
 

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


 
questões de 1 a 4 – Plus II 

antigo. 
com as datas limites da 

plataforma 

10:10 GEO 
Leitura das páginas 500 a 

502 do Plus II novo ou 
páginas 444 e 445 do Plus II 

antigo e listar dúvidas. 
Responder:  p.500 e 502 – 

Plus II novo ou p.444 e 445 – 

Plus II antigo. 

ING 
Acessar o GOOGLE MEET 
para correção de atividades 

sobre vocabulário e tirar 
dúvidas sobre atividades de 

interpretação de texto. 
Quem estiver sem o livro, 

responder as questões no 
caderno 

FÍS 
Aula on-line diagrama de 

fases, capítulo 6 do livro de 
física, Nicolau Ramalho. 

 

BIO 
Aula 01: aula on-line: 

Mutações. 
Aula 02: Lista de exercícios 

postada no google 
classroom.. 

MAT 
 

 11:00 LIT 
Ler o capítulo 17 do livro de 

Literatura 
Fazer os exercícios das 

páginas 354, 355 e 356 e 
357 

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

m/h 

HIS 
Aula On-line – História do 

Amazonas - Cap. 3 
Descobrimento e Conquista 

da Amazônia 
-Responder as questões do 

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

Entregar na sexta-feira dia 
30.04 

FIL 
Locke - o conhecimento e 

tábula rasa. 
Pesquisar e fazer um mapa 
mental ou esquema mental 

Exercício disponível na 
plataforma Google Classroom 

ER 
Videoaula sobre o tema: O 

Sagrado na Vida 

Humana 

Aula on-line de revisão 
Exercício: plataforma Google 

classroom. 

BIO 
 

14:05 LIT 
Assistir à vídeoaula sobre  

https://youtu.be/rBoBTcO4
omg a Romantismo. 

Realizar as atividades 
postadas no google forms na 

sala de aula google sobre 
Romântica (REVISÃO FINAL) 
Seguir no Mural da sala de 

aula GOOGLE o dia da 
correção na nossa LIVE. 

ING 
No livro “Developing Exam 
Skills”, no tópico Foco no 

Enem, ler os textos 

sugeridos e fazer os 
exercícios 11 ao 13, nas 

páginas 23 e 24. 

MAT 
Resolver as 08 questões da 

Lista de Exercícios 4 
disponível na Google Sala de 

Aula da turma. 
 

GEO 
Aula on-line dia 30 de abril 

às 14h05 
 

 

QUÍ 
 

14:55 HIS 

Aula on-line - Revolução 
Industrial 

Google sala de aula - MEET 
 

HIS 

Exercício Revoluções 
burguesa (Inglesa e 

Industrial) Plataformas - 
Google sala de aula - 
Formulários Google 

MAT 

Aula On-line Tira-dúvidas na 
Google Sala de Aula da 

turma. 

GRA 

Conjunções subordinadas. 
Após a vídeoaula, os 

discentes deverão baixar a 
lista de exercício na sala 

Google com base nas 
questões do SIS e  PSC2. 

FÍS 

 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
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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 
Aula on-line 

Lista dos conteúdos 

abordados na aula on-line. 
As atividades serão 

corrigidas no Google 
Classeroom 

MAT 
Assistir videoaula sobre as 

Ciclo Trigonométrico na 

Google Sala de Aula da 
Turma. 

 

GEO 
Revisar as aulas de 

cartografia. 

Responder 10 questões da 
apostila de cartografia 

Lista de exercícios no Google 
Classroom 

Entrega dia 04 de maio de 
2020 através do 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. 

EF 

17:00 BIO 
Assistir Vídeo aula (parte 1 e 

2) Olfato e Paladar 
 
 

FÍS 
Aula online – Correção lista 

4 – PARTE 1 - Disponível: 
(Google Classroom) via 

Google Meet 
Assistir videoaula: AULA 4 – 
correção lista 4 –PARTE 2 - 

Disponível: (Google 
Classroom) 

 

QUÍ 
Aula on-line 

P.TEXT 
Após a visualização da 
vídeoaula referente ao 

desenvolvimento do texto 
dissertativo-argumentativo o 

discente deve imprimir a 
redação disponível no portal 
e produzir o desenvolvimento 

que está faltando. 
Obs: Deve-se seguir o projeto 

de texto apresentado na 
introdução, ou seja, seguir a 
sequência do arg.1 e arg.2, 

para construir seus 
argumentos e a 
fundamentação. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

BIO 
 

 

 


