
PLANO SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 1ª SÉRIE 

Período: 13 a 17 de abril de 2020. 

TURMA 211 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 QUI 
Vídeo aula – Modelo 

Atômico. 

ING 
Assistir vídeo aula, no 

Google Classroom 
https://drive.google.com/fi
le/d/1I_NCTORRsod8ecUn
KZ9UdCOpUQVlXPXQ/vie

w e resolver as questões da 
página 26. 

LIT 
Ler o capítulo 04 do 

Módulo 02 
Ver a apresentação 
sobre Trovadorismo 

Fazer os exercícios do 

capítulo 04 Modulo 2 
 

LIT 
Analisar o livro Édipo 
rei de Sófocles a partir 

de formulário no 
https://classroom.goog

le.com/h 

Fazer a lista no 

https://classroom.google.c

om/h  até o dia 17/04 

HIS 
Videoaula parte 3 – 

Antiguidade Clássica 
O Império Romano 
Google Sala de Aula 

 

08:05 GEO 
Assistir vídeo aula, no 

Youtube, CANAL DO ENEM 
– Geografia – Estrutura da 
Terra. (Professor Samuel 

Matos) e refletir sobre tudo 
que você considerou 
relevante para sua 

aprendizagem. 

BIO 
Assistir Vídeo aula (parte 1) 

e tirar dúvidas. Vídeos 
disponibilizados na 
plataforma Google 

Classroom 
 

BIO 
Assistir vídeo aula (parte 2) 

e tirar dúvidas. Vídeos 
disponibilizados na 
plataforma Google 

Classroom 
 

BIO 
Resolução de lista de 

exercícios disponibilizados 
no portal 
do aluno 

QUI 
Exercícios de fixação 

postados na Plataforma 
Google. 

08:55 FÍS 
Lista de exercício de 

Vetores - Vídeo aula de 
resolução de exercício 

(carga horária 1h) 

FÍS 
Tira dúvida sobre a lista de 

exercício no google 
Classroom. (carga horária 

1h) 

QUI 
Vídeo aula – Modelo 

Atômico. 

HIS 
Videoaula parte 2 – 

Antiguidade Clássica 
A República Romana 
Google Sala de Aula 

GEO 
Fazer lista de exercícios no 

Google Classroom 
Entrega dia 17/04 através 

do Google Classroom 

10:10 FÍS 
Lista de exercício de 

Vetores – continuação 
Vídeo aula de resolução de 
exercício (carga horária 1h) 

MAT 
2ª aula: Resolver as 

questões 08 a 14 das 
páginas 19 e 20 do 

Caderno Mais – Módulo 1. 

ING 
Estudar o material em 

slides 
https://classroom.google.c
om/u/0/w/NzMxODkxMTg
zMzha/t/all e resolver as 
questões da página 27. 

MAT 
5ª aula: Resolver as 

questões 30 a 33 das 
páginas 25 e 26 do 

Caderno Mais – Módulo 1. 

GRA 
Atividades p. 30 e 32 

11:00 MAT 
1ª aula: Resolver as 

questões 04 a 07 das 

páginas 17 e 18 do 

Caderno Mais – Módulo 1. 

 

HIS 
Videoaula parte 1 – 

Antiguidade Clássica 
A Monarquia Romana 
Google Sala de Aula 

 

FÍS 
Tira dúvida sobre a lista de 

exercício no google 
Classroom. (carga horária 

1h) 
 
 

ART 
Assistir vídeo aula do 

Módulo 1 Cap. 3 - A arte 
dos povos antigos- 

Mesopotâmia: Arquitetura, 
Temáticas e tipos de 
produtos artísticos. 

 

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 

https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view
https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view
https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view
https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/u/0/w/NzMxODkxMTgzMzha/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzMxODkxMTgzMzha/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzMxODkxMTgzMzha/t/all


cada capítulo. Atividade 
será enviada no Classroom. 

Deve ser realizada no 
caderno de sociologia. 

11:50 EF 
Assistir o vídeo através do 

link 
https://youtu.be/8iDI7yO-

r20 
Fazer um resumo do vídeo 

e postar na Google 
Classroom 

RED 
Após a visualização da 
vídeo aula 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. 

MAT 
4ª aula: Resolver as 

questões 23 a 29 das 
páginas 23 e 24 do 

Caderno Mais – Módulo 1. 

GRA 
Atividades p. 26 e 29 

 

BIO 
Resolução de lista de 

exercícios disponibilizados 
no portal 
do aluno 

14:05 --- FIL 
Leitura e fazer um 
fichamento do que 

considera relevante para a 
aprendizagem. Atividade. 

pag. 8 
Exercício disponível nas 

plataformas Iônica 
Google Classroom 

Modulo 1 Cap. 2 Os 
problemas filosóficos. 

--- --- --- 

14:55 ING 

No livro: “Developing Exam 
Skills 1”, ler a explicação 

sobre “Polissemia” e 

responder os exercícios da 
página 16 a 18. 

GEO 

Fazer um fichamento dos 
conteúdos mais relevantes 

do vídeo 

--- --- --- 

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

ser humano e abertura 
para o fenômeno religioso 
disponível na plataforma 

Google Classroom. 

--- --- --- 

https://youtu.be/8iDI7yO-r20
https://youtu.be/8iDI7yO-r20


Leitura do artigo disponível 
na disponível na 

plataforma Google 
Classroom. 

Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

plataforma Google 
Classroom. 

17:00  
 

--- 

MAT 
3ª aula: Resolver as 

questões 15 a 22 das 
páginas 21 e 22 do 

Caderno Mais – Módulo 1. 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TURMA 212 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 BIO 
Assistir Vídeo aula (parte 1) 

e tirar dúvidas. Vídeos 
disponibilizados na 
plataforma google 

Classroom 

 

ART 
Assistir vídeo aula do 

Módulo 1 Cap. 3 - A arte 
dos povos antigos- 

Mesopotâmia: Arquitetura, 
Temáticas e tipos de 

produtos artísticos. 

GEO 
Fazer um fichamento dos 
conteúdos mais relevantes 

do vídeo 
 

HIS 
Videoaula parte 3 – 

Antiguidade Clássica 
O Império Romano 
Google Sala de Aula 

GEO 
Fazer lista de exercícios no 

Google Classroom 
Entrega dia 17/04 através 

do Google Classroom 

08:05 LIT 
Ler o capítulo 04 do 

Módulo 02 
Ver a apresentação 
sobre Trovadorismo 

Fazer os exercícios do 
capítulo 04 Modulo 2 

 

MAT 
1ª aula: Resolver as 

questões 04 a 07 das 

páginas 17 e 18 do 

Caderno Mais – Módulo 1. 

 

HIS 
Videoaula parte 2 – 

Antiguidade Clássica 
A República Romana 
Google Sala de Aula 

FIL 
Leitura e fazer um 
fichamento do que 

considera relevante para a 
aprendizagem. Atividade. 

pag. 8 
Exercício disponível nas 

plataformas Iônica 
Google Classroom 

Modulo 1 Cap. 2 Os 
problemas filosóficos. 

 

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. Atividade 

será enviada no Classroom. 
Deve ser realizada no 
caderno de sociologia. 

08:55 QUI 
Vídeo aula – Modelo 

Atômico. 

ING 
Assistir vídeo aula, no 

Google Classroom 
https://drive.google.com/fi
le/d/1I_NCTORRsod8ecUn
KZ9UdCOpUQVlXPXQ/vie
w e resolver as questões da 

página 26. 

FÍS 
Tira dúvida sobre a lista de 

exercício no google 
Classroom. (carga horária 

1h) 

QUI 
Vídeo aula – Modelo 

Atômico. 

QUI 
Exercícios de fixação 

postados na Plataforma 
Google 

10:10 GEO 
Assistir vídeo aula, no 

Youtube, CANAL DO ENEM 
– Geografia – Estrutura da 
Terra. (Professor Samuel 

Matos) e refletir sobre tudo 
que você considerou 
relevante para sua 

aprendizagem. 

BIO 
Assistir vídeo aula (parte 2) 

e tirar dúvidas. Vídeos 
disponibilizados na 
plataforma google 

Classroom 
 

BIO 
Resolução de lista de 

exercícios disponibilizados 
no portal 
do aluno 

FÍS 
Tira dúvida sobre a lista de 

exercício no google 
Classroom. (carga horária 

1h) 
 

BIO 
Resolução de lista de 

exercícios disponibilizados 
no portal 
do aluno 

11:00 FÍS MAT MAT MAT GRA 
Atividades p. 30 e 32 

https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view
https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view
https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view
https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view


Lista de exercício de 
Vetores - Vídeo aula de 
resolução de exercício 

(carga horária 1h) 

2ª aula: Resolver as 
questões 08 a 14 das 
páginas 19 e 20 do 

Caderno Mais – Módulo 1. 

3ª aula: Resolver as 
questões 15 a 22 das 
páginas 21 e 22 do 

Caderno Mais – Módulo 1. 

4ª aula: Resolver as 
questões 23 a 29 das 
páginas 23 e 24 do 

Caderno Mais – Módulo 1. 

11:50 EF 
Assistir o vídeo através do 

link 
https://youtu.be/8iDI7yO-

r20 
Fazer um resumo do vídeo 

e postar na Google 
Classroom 

FÍS 
Lista de exercício de 

Vetores – continuação 
Vídeo aula de resolução de 
exercício (carga horária 1h) 

 
 

ING 
Estudar o material em 

slides 
https://classroom.google.c
om/u/0/w/NzMxODkxMTg

zMzha/t/all e resolver as 
questões da página 27. 

RED 
Após a visualização do 
vídeo aula 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. 

MAT 
5ª aula: Resolver as 

questões 30 a 33 das 
páginas 25 e 26 do 

Caderno Mais – Módulo 1. 

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

ser humano e abertura 
para o fenômeno religioso 
disponível na plataforma 

Google Classroom. 
Leitura do artigo disponível 

na disponível na 
plataforma Google 

Classroom. 
Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

plataforma Google 
Classroom. 

--- --- --- 

14:55 --- GRA 
Atividades p. 26 e 29 

--- --- --- 

16:10 --- HIS 
Videoaula parte 1 – 

Antiguidade Clássica 
A Monarquia Romana 
Google Sala de Aula 

--- --- --- 

17:00 --- LIT 
Analisar o livro Édipo 
rei de Sófocles a partir 

--- --- --- 

https://youtu.be/8iDI7yO-r20
https://youtu.be/8iDI7yO-r20
https://classroom.google.com/u/0/w/NzMxODkxMTgzMzha/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzMxODkxMTgzMzha/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzMxODkxMTgzMzha/t/all


de formulário no 
https://classroom.goog

le.com/h 
Fazer a lista no 

https://classroom.google.c

om/h  até o dia 17/04 

 

TURMA 213 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 FIS 
Lista de exercício de 

Vetores - Vídeo aula de 
resolução de exercício 

(carga horária 1h) 
 
 

MAT 
2ª aula: Resolver as 

questões 08 a 14 das 
páginas 19 e 20 do 

Caderno Mais – Módulo 1. 

BIO 
Resolução de lista de 

exercícios disponibilizados 
no portal 
do aluno 

 

FÍS 
Tira dúvida sobre a lista de 

exercício no google 
Classroom. (carga horária 

1h) 
 

BIO 
Resolução de lista de 

exercícios disponibilizados 
no portal 
do aluno 

08:05 BIO 
Assistir Vídeo aula (parte 1) 

e tirar dúvidas. Vídeos 
disponibilizados na 
plataforma google 

Classroom 

GRA 
Atividades p. 30 e 32 

 

ART 
Assistir vídeo aula do 

Módulo 1 Cap. 3 - A arte 
dos povos antigos- 

Mesopotâmia: Arquitetura, 
Temáticas e tipos de 
produtos artísticos. 

 

GEO 
Fazer lista de exercícios no 

Google Classroom 
Entrega dia 17/04 através 

do Google Classroom 

FIL 
Leitura e fazer um 
fichamento do que 

considera relevante para a 
aprendizagem. Atividade. 

pag. 8 
Exercício disponível nas 

plataformas Iônica 
Google Classroom 

Modulo 1 Cap. 2 Os 
problemas filosóficos. 

08:55 LIT 
Ler o capítulo 04 do 

Módulo 02 
Ver a apresentação 
sobre Trovadorismo 

Fazer os exercícios do 
capítulo 04 Modulo 2 

 

MAT 
3ª aula: Resolver as 

questões 15 a 22 das 
páginas 21 e 22 do 

Caderno Mais – Módulo 1. 

GEO 
Fazer um fichamento dos 
conteúdos mais relevantes 

do vídeo 

FÍS 
Tira dúvida sobre a lista de 

exercício no google 
Classroom. (carga horária 

1h) 
 

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. Atividade 

será enviada no Classroom. 

Deve ser realizada no 
caderno de sociologia. 

10:10 GRA 
Atividades p. 26 e 29 

 

HIS 
Videoaula parte 1 – 

Antiguidade Clássica 

HIS 
Videoaula parte 2 – 

Antiguidade Clássica 

RED 
Após a visualização do 
vídeo aula referente ao 

QUI 

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


 A Monarquia Romana 
Google Sala de Aula 

 

A República Romana 
Google Sala de Aula 

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. 

Exercícios de fixação 
postados na Plataforma 

Google 

11:00 QUI 
Vídeo aula – Modelo 

Atômico. 

QUI 
Vídeo aula – Modelo 

Atômico. 

EF 
Assistir o vídeo através do 

link 
https://youtu.be/8iDI7yO-

r20 
Fazer um resumo do vídeo 

e postar na Google 
Classroom 

HIS 
Videoaula parte 3 – 

Antiguidade Clássica 
O Império Romano 
Google Sala de Aula 

MAT 
5ª aula: Resolver as 

questões 30 a 33 das 
páginas 25 e 26 do 

Caderno Mais – Módulo 1. 

11:50 MAT 
1ª aula: Resolver as 

questões 04 a 07 das 

páginas 17 e 18 do 

Caderno Mais – Módulo 1. 

BIO 
Assistir vídeo aula (parte 2) 

e tirar dúvidas. Vídeos 
disponibilizados na 
plataforma google 

Classroom 

FÍS 
Lista de exercício de 

Vetores – continuação 
Vídeo aula de resolução de 
exercício (carga horária 1h) 

MAT 
4ª aula: Resolver as 

questões 23 a 29 das 
páginas 23 e 24 do 

Caderno Mais – Módulo 1. 

ING 
Assistir vídeo aula, no 

Google Classroom 
https://drive.google.com/fi
le/d/1I_NCTORRsod8ecUn
KZ9UdCOpUQVlXPXQ/vie
w e resolver as questões da 

página 26. 

14:05 --- GEO 
Assistir vídeo aula, no 

Youtube, CANAL DO ENEM 
– Geografia – Estrutura da 

Terra. (Professor Samuel 
Matos) e refletir sobre tudo 

que você considerou 

relevante para sua 
aprendizagem. 

--- --- --- 

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

ser humano e abertura 
para o fenômeno religioso 
disponível na plataforma 

Google Classroom. 

--- --- --- 

https://youtu.be/8iDI7yO-r20
https://youtu.be/8iDI7yO-r20
https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view
https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view
https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view
https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view


Leitura do artigo disponível 
na disponível na 

plataforma Google 
Classroom. 

Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

plataforma Google 
Classroom. 

16:10 --- LIT 
Analisar o livro Édipo 
rei de Sófocles a partir 

de formulário no 
https://classroom.goog

le.com/h 
Fazer a lista no 

https://classroom.google.c

om/h  até o dia 17/04 

 

--- --- --- 

17:00 --- ING 
Estudar o material em 

slides 
https://classroom.google.c

om/u/0/w/NzMxODkxMTg
zMzha/t/all e resolver as 
questões da página 27. 

--- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/u/0/w/NzMxODkxMTgzMzha/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzMxODkxMTgzMzha/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzMxODkxMTgzMzha/t/all


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA 214 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- QUI 
enviar, no google 

Classroom as tarefas 
solicitadas na semana 
anterior. Mandar as 

dúvidas sobre os modelos 
atômicos, discutidos, nos 

três vídeos. 
Assistir ao novo vídeo- aula 

04- sobre as principais 
características dos modelos 

atômicos, e resolver as 
questões do capitulo dois- 

módulo 01. 

--- --- --- 

08:55 --- QUI 

enviar, no google 
Classroom as tarefas 
solicitadas na semana 
anterior. Mandar as 

dúvidas sobre os modelos 
atômicos, discutidos, nos 

três vídeos. 
Assistir ao novo vídeo- aula 

04- sobre as principais 

--- --- --- 



características dos modelos 
atômicos, e resolver as 

questões do capitulo dois- 
módulo 01. 

10:10 --- LIT 
Ler o capítulo 04 do 

Módulo 02. 
Ver a apresentação sobre 

Trovadorismo 
Fazer os exercícios do 
capítulo 04 Modulo 2 

--- --- --- 

11:00 --- GEO 

Fazer um fichamento dos 

conteúdos mais relevantes 
do vídeo. 

--- --- --- 

13:15 ART 
Assistir vídeo aula do 

Módulo 1 Cap. 3 - A arte 
dos povos antigos- 

Mesopotâmia: Arquitetura, 
Temáticas e tipos de 
produtos artísticos. 

 

ER 
Videoaula sobre o tema: O 

ser humano e abertura 
para o fenômeno religioso 
disponível na plataforma 

Google Classroom. 
Leitura do artigo disponível 

na disponível na 
plataforma Google 

Classroom. 
Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

plataforma Google 
Classroom. 

LIT 
Analisar o livro Édipo 
rei de Sófocles a partir 

de formulário no 
https://classroom.goog

le.com/h 
Fazer a lista no 

https://classroom.google.c

om/h  até o dia 17/04 

 

ING 
No livro “Perspective 1”, 

fazer os exercícios 1 (sobre 
“since” e “for”) e 1 e 2 

(sobre “already” e “yet”), na 
página 22. Consultar a 

explicação e revisão 
enviada via “Central de 
Downloads” da escola. 

Lista 1. 
 

EF 
Assistir o vídeo através do 

link 
https://youtu.be/8iDI7yO-

r20 
Fazer um resumo do vídeo 

e postar na Google 
Classroom 

14:05 FÍS 

1ª Aula 
O aluno deve assistir ao 

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

também a leitura do livro 

BIO 

2ª Aula: Englobamento de 
partículas. 

- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (Classroom). 
- Copiar as anotações do 

quadro no caderno. 

GEO 

Fazer lista de exercícios no 
Google Classroom 

Entrega dia 17/04 através 
do Google Classroom 

BIO 

3ª Aula: Envoltórios 
Celulares. 

Assistir os vídeos sobre o 
assunto na sala de aula 

online (Classroom). 
- Copiar as anotações do 

quadro no caderno. 

FÍS 

3ª Aula 
O aluno deve assistir ao 
vídeo com os exercícios 
resolvidos e resolver os 

exercícios dos livros 
indicados. 

14:55 GRA 
Atividades p. 26 e 29 

 
 

MAT 
Atividade sobre composição 

de funções págs. 41 e 42 

MAT 
Videoaula 02 – Inversão de 

funções 

HIS 
Videoaula parte 3 – 

Antiguidade Clássica 
O Império Romano 
Google Sala de Aula 

BIO 
4ª Aula: Fazer as 

atividades da Página 36 e 
37 do Módulo 02, Capítulo 

04. 

16:10 MAT 
Videoaula 01 – Composição 

de funções 

FÍS 
2ª Aula 

ING 
No livro “Perspective 1”, 

fazer os exercícios 1 ao 5, 

RED 
Assistir à videoaula 

indicada 

FÍS 
4ª Aula 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://youtu.be/8iDI7yO-r20
https://youtu.be/8iDI7yO-r20


O aluno deve assistir ao 
vídeo, com a aula e 

produzir um resumo no 
caderno, deve efetuar 

também a leitura do livro. 
 

na página 20, com a ajuda 
de um dicionário. 

 

https://youtu.be/r5K
WZ-f8TqQ 

Imprimir em PDF a 
aula sobre “Tipos de 
introdução” do texto 

dissertativo-
argumentativo 

disponível na sala de 
aula google. 

Realizar as atividades 
propostas: p. 4 e 5 da 

lista enviada. 
Leia os textos dissertativos 

incompletos, e redija para 
cada um deles uma 

introdução, seguindo os 
modelos indicados nessa 
aula. Boa produção! As 

atividades serão corrigidas 
no Google Classroom. 

Prazo de entrega: 20/04 

O aluno deve assistir ao 
vídeo com os exercícios 
resolvidos e resolver os 

exercícios dos livros 
indicados. 

17:00 GEO 
Assistir vídeo aula, no 

Youtube, CANAL DO ENEM 
– Geografia – Estrutura da 
Terra. (Professor Samuel 

Matos) e refletir sobre tudo 
que você considerou 
relevante para sua 

aprendizagem. 
 

FIL 
Leitura e fazer um 
fichamento do que 

considera relevante para a 
aprendizagem. Atividade. 

pag. 8 
Exercício disponível nas 

plataformas Iônica 
Google Classroom 

Modulo 1 Cap. 2 Os 
problemas filosóficos. 

HIS 
Videoaula parte 2 – 

Antiguidade Clássica 
A República Romana 
Google Sala de Aula 

MAT 
Atividade sobre inversão de 

funções pág. 46. 

MAT 
Postar na iônica as 

atividades 

17:50 BIO 
1ª Aula: Especializações da 

Membrana. 

- Assistir o vídeo sobre o 

assunto na sala de aula 

online (Classroom). 

- Copiar as anotações do 
quadro no caderno. 

HIS 
Videoaula parte 1 – 

Antiguidade Clássica 
A Monarquia Romana 
Google Sala de Aula 

 

GRA 
Atividades p. 30 e 32 

 

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. Atividade 

será enviada no Classroom. 
Deve ser realizada no 
caderno de sociologia. 

QUI 
Entrega das tarefas 

solicitadas na terça-feira. 
Todas as questões, nas 
quais tiveram dúvidas, 

devem ser enviadas para 
comentários, posteriores. 

 

https://youtu.be/r5KWZ-f8TqQ
https://youtu.be/r5KWZ-f8TqQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA 215 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- HIS 
Videoaula parte 2 – 

Antiguidade Clássica 
A República Romana 
Google Sala de Aula 

--- --- --- 

08:55 --- GEO 
Assistir vídeo aula, no 

Youtube, CANAL DO ENEM 
– Geografia – Estrutura da 
Terra. (Professor Samuel 

Matos) e refletir sobre tudo 
que você considerou 
relevante para sua 

aprendizagem. 

--- --- --- 

10:10 --- QUI 

enviar, no google 
Classroom as tarefas 
solicitadas na semana 
anterior. Mandar as 

dúvidas sobre os modelos 
atômicos, discutidos, nos 

três vídeos. 
Assistir ao novo vídeo- aula 

04- sobre as principais 

--- --- --- 



características dos modelos 
atômicos, e resolver as 

questões do capitulo dois- 
módulo 01. 

11:00 --- QUI 
enviar, no google 

Classroom as tarefas 
solicitadas na semana 
anterior. Mandar as 

dúvidas sobre os modelos 
atômicos, discutidos, nos 

três vídeos. 
Assistir ao novo vídeo- aula 

04- sobre as principais 
características dos modelos 

atômicos, e resolver as 

questões do capitulo dois- 
módulo 01. 

--- --- --- 

13:15 ING 
No livro “Perspective 1”, 

fazer os exercícios 1 ao 5, 
na página 20, com a ajuda 

de um dicionário. 
 

MAT 
Atividade sobre composição 

de funções págs. 41 e 42 

FÍS 
4ª Aula 

O aluno deve assistir ao 
vídeo com os exercícios 
resolvidos e resolver os 

exercícios dos livros 
indicados. 

 

ER 
Videoaula sobre o tema: O 

ser humano e abertura 
para o fenômeno religioso 
disponível na plataforma 

Google Classroom. 
Leitura do artigo disponível 

na disponível na 
plataforma Google 

Classroom. 
Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

plataforma Google 
Classroom. 

EF 
Assistir o vídeo através do 

link 
https://youtu.be/8iDI7yO-

r20 
Fazer um resumo do vídeo 

e postar na Google 
Classroom 

14:05 BIO 
1ª Aula: Especializações da 

Membrana. 

- Assistir o vídeo sobre o 

assunto na sala de aula 

online (Classroom). 

- Copiar as anotações do 
quadro no caderno. 

LIT 
Ler o capítulo 04 do 

Módulo 02 
Ver a apresentação 
sobre Trovadorismo 

Fazer os exercícios do 
capítulo 04 Modulo 2 

 

ART 
Assistir vídeo aula do 

Módulo 1 Cap. 3 - A arte 
dos povos antigos- 

Mesopotâmia: Arquitetura, 

Temáticas e tipos de 
produtos artísticos. 

 

LIT 
Analisar o livro Édipo 

rei de Sófocles a partir 
de formulário no 

https://classroom.goog

le.com/h 
Fazer a lista no 

https://classroom.google.c

om/h  até o dia 17/04 

 

FIL 
Leitura e fazer um 

fichamento do que 
considera relevante para a 
aprendizagem. Atividade. 

pag. 8 
Exercício disponível nas 

plataformas Iônica 
Google Classroom 

Modulo 1 Cap. 2 Os 
problemas filosóficos. 

14:55 MAT FÍS 
2ª Aula 

GEO SOC MAT 

https://youtu.be/8iDI7yO-r20
https://youtu.be/8iDI7yO-r20
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


Videoaula 01 – Composição 
de funções 

O aluno deve assistir ao 
vídeo, com a aula e 

produzir um resumo no 
caderno, deve efetuar 

também a leitura do livro. 
 

Fazer um fichamento dos 
conteúdos mais relevantes 

do vídeo 
 

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. Atividade 

será enviada no Classroom. 
Deve ser realizada no 
caderno de sociologia. 

Atividade sobre inversão de 
funções pág. 46. 

Postar na iônica até 17/04. 

16:10 FÍS 

1ª Aula 
O aluno deve assistir ao 

vídeo, com a aula e 

produzir um resumo no 
caderno, deve efetuar 

também a leitura do livro. 

MAT 

Videoaula 02 – Inversão de 
funções 

GRA 

Atividades p. 30 e 32 
 

HIS 

Videoaula parte 3 – 
Antiguidade Clássica 
O Império Romano 

Google Sala de Aula 

BIO 

4ª Aula: Fazer as 
atividades da Página 36 e 
37 do Módulo 02, Capítulo 

04. 

17:00 GRA 
Atividades p. 26 e 29 

 

FÍS 
3ª Aula 

O aluno deve assistir ao 
vídeo com os exercícios 
resolvidos e resolver os 

exercícios dos livros 
indicados. 

 

MAT 
Atividade sobre inversão de 

funções pág. 46. 
 

BIO 
3ª Aula: Envoltórios 

Celulares. 
Assistir os vídeos sobre o 
assunto na sala de aula 

online (Classroom). 
- Copiar as anotações do 

quadro no caderno. 

QUI 
Entrega das tarefas 

solicitadas na terça-feira. 
Todas as questões, nas 
quais tiveram dúvidas, 

devem ser enviadas para 
comentários, posteriores. 

17:50 HIS 
Videoaula parte 1 – 

Antiguidade Clássica 
A Monarquia Romana 
Google Sala de Aula 

BIO 
2ª Aula: Englobamento de 

partículas. 
- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (Classroom). 
- Copiar as anotações do 

quadro no caderno. 
 

RED 
Assistir à videoaula 
indicada 
https://youtu.be/r5KWZ-
f8TqQ 
Imprimir em PDF a aula 
sobre “Tipos de introdução” 

do texto dissertativo-
argumentativo disponível 
na sala de aula google. 

Realizar as atividades 
propostas: p. 4 e 5 da lista 
enviada. 
Leia os textos dissertativos 
incompletos, e redija para 

cada um deles uma 
introdução, seguindo os 
modelos indicados nessa 
aula. Boa produção! As 

GEO 
Fazer lista de exercícios no 

Google Classroom 
Entrega dia 17/04 através 

do Google Classroom 

ING 
No livro “Perspective 1”, 

fazer os exercícios 1 (sobre 
“since” e “for”) e 1 e 2 

(sobre “already” e “yet”), na 
página 22. Consultar a 

explicação e revisão 

enviada via “Central de 
Downloads” da escola. 

Lista 1. 

 

https://youtu.be/r5KWZ-f8TqQ
https://youtu.be/r5KWZ-f8TqQ


atividades serão corrigidas 
no Google Classroom. 

Prazo de entrega: 20/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA 216I 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 MAT 
Módulo 1 – Cap. 2 (p. 33,34 

e 35) 

 

BIO 
Assistir Vídeo aula (parte 1) 

e tirar dúvidas. Vídeos 
disponibilizados na 
plataforma google 

Classroom 

MAT 
Módulo 1 – Cap. 2 (p. 41) 

 

GEO 
Fazer um fichamento dos 
conteúdos mais relevantes 

do vídeo 
 

 

GRA 
Estudo da Linguagem – 

Módulo 1 (Capítulo 2) 
Conteúdo: Variações 

Linguísticas II – Atos de 
fala: Oralidade e escrita. 

Atividades p. 30 e 32 

08:05 FÍS 
Resolução de exercício. Tira 

dúvidas no Google 
Classroom 

 
 

FÍS 
Lista de exercício de 

Vetores. Tira dúvidas no 
Google Classroom. Entrega 

dia 15/04. 
 
 

GRA 
Estudo da Linguagem – 
Módulo 1 (Capítulo 2) 
Conteúdo: Variações 

Linguísticas II – Atos de 
fala: Oralidade e escrita 

Atividades p. 30 e 32 

 
 

ESP HIS 
Assistir as vídeo-aulas. 

Responder no Questionário 
do CLASSROOM. - 

Responder questionário de 
Revisão de Conteúdo sobre 
Pré-história e Idade Antiga 

no CLASSROOM 
- Após assistirem as vídeo-
aulas, vocês devem fazer 

um breve comentário de 3 
linhas do que entenderam. 

No próprio mural onde 
foram publicados os vídeos. 

08:55 ING FIL MAT BIO LIT 



Assistir vídeo aula, no 
Google Classroom 

https://drive.google.com/fi
le/d/1I_NCTORRsod8ecUn
KZ9UdCOpUQVlXPXQ/vie
w e resolver as questões da 

página 26. 

Leitura e fazer um 
fichamento do que 

considera relevante para a 
aprendizagem. Atividade. 

pag. 8 
Exercício disponível nas 

plataformas Iônica  
Google Classroom 

Modulo 1 Cap. 2 Os 
problemas filosóficos. 

Módulo 1 – Cap. 2 (p. 46) 

 

Assistir vídeo aula (parte 2) 
e tirar dúvidas. Vídeos 

disponibilizados na 
plataforma google 

Classroom. 
Resolução de lista de 

exercícios disponibilizados 
no portal do aluno 

 

Analisar o livro Édipo 
rei de Sófocles a partir 

de formulário no 
https://classroom.goog

le.com/h 
Fazer a lista no 

https://classroom.google.c

om/h  até o dia 17/04 

 

10:10 LIT 
Ler o capítulo 04 do 

Módulo 02 

Ver a apresentação 
sobre Trovadorismo 

Fazer os exercícios do 

capítulo 04 Módulo 2 
 

 

MAT 
Módulo 1 – Cap. 2 (p. 39) 

 

ER 
Videoaula sobre o tema: O 

ser humano e abertura 

para o fenômeno religioso 
disponível na plataforma 

Google Classroom. 

Leitura do artigo disponível 
na disponível na plataforma 

Google Classroom. 
Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

plataforma Google 
Classroom. 

 

QUI 
enviar, no google 

Classroom as tarefas 

solicitadas na semana 
anterior. Mandar as 

dúvidas sobre os modelos 

atômicos, discutidos, nos 
três vídeos. 

Assistir ao novo vídeo- aula 
04- sobre as principais 

características dos modelos 
atômicos, e resolver as 

questões do capitulo dois- 
módulo 01. 

ING 
Estudar o material em 

slides 

https://classroom.google.c
om/u/0/w/NzMxODkxMTg
zMzha/t/all e resolver as 

questões da página 27. 

11:00 HIS 
Disponibilização no Portal 
do Aluno do gabarito das 

atividades de Mesopotâmia 
e Egito Antigo para 

autocorreção. 
 
 
 

GEO 
Assistir vídeo aula, no 

Youtube, CANAL DO ENEM 
– Geografia – Estrutura da 
Terra. (Professor Samuel 

Matos) e refletir sobre tudo 
que você considerou 
relevante para sua 

aprendizagem. 
 
 
 
 

ART 
Assistir vídeo aula do 

Módulo 1 Cap. 3 - A arte 
dos povos antigos- 

Mesopotâmia: Arquitetura, 
Temáticas e tipos de 
produtos artísticos. 

 

QUI 
enviar, no google 

Classroom as tarefas 
solicitadas na semana 
anterior. Mandar as 

dúvidas sobre os modelos 
atômicos, discutidos, nos 

três vídeos. 
Assistir ao novo vídeo- aula 

04- sobre as principais 
características dos modelos 

atômicos, e resolver as 
questões do capitulo dois- 

módulo 01. 

MAT 
Módulo 1 – Cap. 3 (p.20 e 

21) 

 

 
14:05 

GRA 
Os discentes deverão 

baixar a lista de exercício 
na sala Google com base 
nas questões do PSC2. 

Obs. O gabarito também 
será disponível ao término 

da atividade. 

P.TEXT 
Após a visualização do 
vídeo aula referente ao 

desenvolvimento do texto 
dissertativo-argumentativo 
o discente deve imprimir a 

redação disponível no 
portal e produzir o 

LIT 
Resolução das questões 

do simulado de 
questões ENEM 
comentado sobre 

GÊNEROS 
LITERÁRIOS no site 

https://exerciciosweb.c

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 

FÍS 
Lista – Disponível: Google 

Classroom 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view
https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view
https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view
https://drive.google.com/file/d/1I_NCTORRsod8ecUnKZ9UdCOpUQVlXPXQ/view
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/u/0/w/NzMxODkxMTgzMzha/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzMxODkxMTgzMzha/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzMxODkxMTgzMzha/t/all
https://exerciciosweb.com.br/portugues/os-generos-literarios-atividades/


 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. 

om.br/portugues/os-
generos-literarios-

atividades/  correção 
das atividades na sala 

de aula google. 
 

encaminhadas referente a 
cada capítulo.  Atividade 

será enviada no Classroom. 
Deve ser realizada no 
caderno de sociologia. 

14:55 ING 
 

FÍS 
Queda livre e lançamento 

vertical. 
Assistir vídeo aula: AULA 3 

– Tira dúvidas 

HIS 
Videoaula parte 1 – 

Antiguidade Clássica 
A Monarquia Romana 

Google Sala de Aula 

GEO 
Listas serão enviadas como 
atividades complementares 

na Google Classroom 

Entrega 17/04/2020 

QUI 
Vídeo aula – Ácidos II. 

16:10 BIO 
Aula 01: Organelas 
Citoplasmáticas: 

Ribossomo. 
- Assistir o vídeo sobre o 

assunto na sala de aula 
online (Classroom). 

- Copiar as anotações do 
quadro no caderno. 

GEO 
Assistir vídeo aula, no 

Youtube, CANAL DO ENEM 
– Geografia – Estrutura da 
Terra. (Professor Samuel 

Matos) e refletir sobre tudo 
que você considerou 
relevante para sua 

aprendizagem 

MAT 
1ª aula - Resolver as 

questões de 01 a 05 das 
páginas 14 e 15 do 

Caderno Mais – Módulo 3. 

 

MAT 
3ª aula - Resolver as 

questões de 11 a 16 das 
páginas 18 a 20 do 

Caderno Mais – Módulo 3. 

As respostas devem ser 
postadas no Google Sala de 

Aula da sua respectiva 
turma. 

EF 
Assistir o vídeo através do 

link 
https://youtu.be/8iDI7yO-

r20 
Fazer um resumo do vídeo 

e postar na Google 
Classroom 

17:00 QUI 
Vídeo aula - Ácidos I. 

L.INT. 
Atividades p. 73 a 75. 
As atividades serão 
corrigidas no Google 

Classroom e Plataforma 
Iônica 

MAT 
2ª aula - Resolver as 

questões de 06 a 10 das 
páginas 16 e 17 do 

Caderno Mais – Módulo 3. 
 

HIS 
Videoaula parte 2 – 

Antiguidade Clássica 
A República Romana 
Google Sala de Aula 

BIO 
Aula 02: Organelas 

Citoplasmáticas: Retículo 
Endoplasmático Rugoso 

(RER) ou granuloso (REG). 
- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (Classroom). 
- Copiar as anotações do 

quadro no caderno. 
- Fazer o exercício proposto 

pelo professor no 
Classroom. 

 

https://exerciciosweb.com.br/portugues/os-generos-literarios-atividades/
https://exerciciosweb.com.br/portugues/os-generos-literarios-atividades/
https://exerciciosweb.com.br/portugues/os-generos-literarios-atividades/
https://youtu.be/8iDI7yO-r20
https://youtu.be/8iDI7yO-r20

