
 
 

CRONOGRAMA SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 2ª SÉRIE 

Período: 04 a 08 de maio de 2020 

TURMA 221 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 BIO 
Aula 01: Lista de 

Exercícios de Genética 

(Revisão). 
- Classroom. 

 

BIO 
Aula 02: Lista 02 de 

Exercícios de Genética. 

 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 

professor e com os colegas 
para correção dos 

exercícios seguindo as 
orientações enviadas no 

Google Classroom. 

RED 
Aula on-line referente ao 

texto dissertativo-

argumentativo enfatizando 
os critérios de avaliação do 

SIS. 
Obs: Após a aula, realizar 

a atividade no caderno 
seguindo a estratégia 

argumentativa proposta 
para o tema em questão. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

GEO 
3ª aula: 

Destacar os pontos 

principais do tema 
indústria brasileira no 

Suplemento de Revisão. 
 

Responder:  p. 65 e 66 do 
Suplemento de Revisão 
novo ou p. 124 e 125 do 
Suplemento de Revisão 

antigo. 

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

são os objetos do 
conhecimento (ANÁLISE 

COMBINATORIA; REVISÃO 
DE PERMUTAÇÃO, 

ARRANJOS E 
COMBINAÇÃO) 

 

ING 
Responder as atividades do 

livro 
Unidade 3 - Páginas 34 e 

35 
Workbook 114 

Lista de exercício sobre 
Past Perfect a ser 

respondido e postado na 
plataforma Google 
Classroom (não é 

necessário imprimir) 

SOC 
Atividades extra dos 

últimos 4 temas abordados 

MAT 
-Assistir aula online sobre 
permutação com repetição 

 

FÍS 
AULA ONLINE: 

PROPAGAÇÃO DE CALOR 
– Disponível: (Google 

Classroom) – via Google 
Meet 

 

08:55 FÍS 
RESOLUÇÃO dos 

exercícios (LIVRO): PÁG: 
129 (T.102, T.104 e T.113) 
 

FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 8 

– Correção – (Pág.129) – 
PARTE I - disponível: 
(Google Classroom) 

MAT 
-Rever videoaula sobre 

permutação sem repetição, 
arranjos e combinação 

 

BIO 
Aula 03: Aula online: 

Resolução de exercícios. 

MAT 
-Resolver lista de 

exercícios postada na sala 
de aula Google 

 

10:10 QUI FIL GEO 
1ª aula: 

HIS 
Aula on-line 

LIT 



 
Aula on-line para correção 

da página 273. 
 
 

Leitura da apostila 
disponível na plataforma 

Google Classroom 

Assistir aula online – 
plataforma Google 

classroom. 
Responder:  p.60 a 62 – 
Suplemento de Revisão 

novo ou o tema da 
indústria global do 

Suplemento de Revisão 
antigo. 

Aula explicativa para o 
aluno através de videoaula. 

O aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

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 08/05 

11:00 QUI 
Aula on-line sobre 

concentração em 
quantidade de matéria e 

fração molar. 
 
 

ART 
Aula on-line: Realismo no 

Brasil 
ATIVIDADES: Lista de 

questões sobre Realismo 
(Classroom) 

QUI 
Aula 03- resolver os 

exercícios das páginas 276 
a 278. 

 
 

HIS 
Aula on-line 

Aula explicativa para o 
aluno através de videoaula. 

O aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

MAT 
-Pesquisar vídeos ou sites 

sobre arranjos 

11:50 GRA 
Assistir à videoaula e 

responder à questão da 
aula. (Classificação dos 

Verbos) 

EF 
Aula on-line  

QUI 
Aula 04- resolver os 

exercícios das páginas 279 
a 281. 

GEO 
2ª aula: 

Assistir TV Senado: A 
importância dos parques 

tecnológicos para a 
economia. 

https://www.youtube.com
/watch?v=MvpED0nSDjw 
Responder: Com base no 
vídeo, listar os principais 

tecnopolos brasileiros com 
suas respectivas 

especializações. (vide tarefa 
abaixo) 

HIS 
Aula on-line 

Aula explicativa para o 
aluno através de videoaula. 

O aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

14:05 --- --- GRA 
Atividades páginas 370 e 

371 

--- --- 

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

Sagrado na Vida 

Humana 

Exercício disponibilizado 
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
https://www.youtube.com/watch?v=MvpED0nSDjw
https://www.youtube.com/watch?v=MvpED0nSDjw


 
16:10 --- --- FÍS 

Assistir vídeo aula: AULA 8 
– Correção – (Pág.129) – 
PARTE II - disponível: 

(Google Classroom) 

--- --- 

17:00 --- --- LIT 
Ler o capítulo 18 do livro 

de Literatura 
Fazer os exercícios das 

páginas 363 a 372 
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 
RESOLUÇÃO dos 

exercícios (LIVRO): PÁG: 
129 (T.102, T.104 e T.113) 

 
 

FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 8 

– Correção – (Pág.129) – 
PARTE I - disponível: 
(Google Classroom) 

 

 
 

GEO 
3ª aula: 

Destacar os pontos 
principais do tema 

indústria brasileira no 
Suplemento de Revisão. 

Responder:  p. 65 e 66 do 
Suplemento de Revisão 
novo ou p. 124 e 125 do 

Suplemento de Revisão 
antigo. 

BIO 
Aula 03: Aula online: 

Resolução de exercícios. 

SOC 
Atividades extra dos 

últimos 4 temas abordados 

08:05 BIO 
Aula 01: Lista de 

Exercícios de Genética 
(Revisão). 

- Classroom. 
 

FIL 
Leitura da apostila 

disponível na plataforma 
Google Classroom 

MAT 
-Assistir aula online sobre 
permutação com repetição 

 

QUI 
Aula 03- resolver os 

exercícios das páginas 276 
a 278. 

 
 

ART 
Aula on-line: Realismo no 

Brasil 
ATIVIDADES: Lista de 

questões sobre Realismo 
(Classroom) 

08:55 ING 
Responder as atividades do 

livro 
Unidade 3 - Páginas 34 e 

35 
Workbook 114 

Lista de exercício sobre 
Past Perfect a ser 

respondido e postado na 
plataforma Google 

Classroom (não é 
necessário imprimir) 

BIO 
Aula 02: Lista 02 de 

Exercícios de Genética. 
 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os colegas 

para correção dos 
exercícios seguindo as 

orientações enviadas no 
Google Classroom. 

QUI 
Aula 04- resolver os 

exercícios das páginas 279 
a 281. 

GRA 
Atividades páginas 370 e 

371 

10:10 MAT 

-O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento (ANÁLISE 

COMBINATORIA; REVISÃO 
DE PERMUTAÇÃO, 

MAT 

-Rever vídeo aula sobre 
permutação sem repetição, 

arranjos e combinação 
 

MAT 

-Resolver lista de 
exercícios postada na sala 

de aula Google 
 

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 08/05 

HIS 

Aula on-line 
Aula explicativa para o 

aluno através de videoaula. 
O aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

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


 
ARRANJOS E 

COMBINAÇÃO) 
encaminhadas referente a 

cada capítulo 

11:00 GEO 
1ª aula: 

Assistir aula online – 
plataforma Google 

classroom. 
Responder:  p.60 a 62 – 
Suplemento de Revisão 

novo ou o tema da 
indústria global do 

Suplemento de Revisão 
antigo. 

GRA 
Assistir à videoaula e 

responder à questão da 
aula. (Classificação dos 

Verbos) 

LIT 
Ler o capítulo 18 do livro 

de Literatura 
Fazer os exercícios das 

páginas 363 a 372 
Fazer lista de exercícios no 
https://classroom.google.c

om/h 
 

 

MAT 
-Pesquisar vídeos ou sites 

sobre arranjos 

HIS 
Aula on-line 

Aula explicativa para o 
aluno através de videoaula. 

O aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

11:50 GEO 
2ª aula: 

Assistir TV Senado: A 
importância dos parques 

tecnológicos para a 
economia. 

https://www.youtube.com
/watch?v=MvpED0nSDjw 
Responder: Com base no 
vídeo, listar os principais 

tecnopolos brasileiros com 
suas respectivas 

especializações. (vide tarefa 
abaixo) 

EF 
Aula on-line  

RED 
Aula on-line referente ao 

texto dissertativo-
argumentativo enfatizando 
os critérios de avaliação do 

SIS. 
Obs: Após a aula, realizar 

a atividade no caderno 
seguindo a estratégia 

argumentativa proposta 
para o tema em questão. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

HIS 
Aula on-line 

Aula explicativa para o 
aluno através de videoaula. 

O aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

FÍS 
AULA ONLINE: 

PROPAGAÇÃO DE CALOR 
– Disponível: (Google 

Classroom) – via Google 
Meet 

14:05 --- --- FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 8 

– Correção – (Pág.129) – 
PARTE II - disponível: 

(Google Classroom) 

--- --- 

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

da página 273. 

--- --- 

16:10 --- --- QUI 
Aula on-line sobre 
concentração em 

quantidade de matéria e 
fração molar. 

--- --- 

17:00 --- --- ER --- --- 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://www.youtube.com/watch?v=MvpED0nSDjw
https://www.youtube.com/watch?v=MvpED0nSDjw


 
Leitura do texto/artigo: O 

Sagrado na Vida 

Humana 

Exercício disponibilizado 
na plataforma Google 

Classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 223 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 MAT 
-O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento (ANÁLISE 

COMBINATORIA; REVISÃO 

DE PERMUTAÇÃO, 
ARRANJOS E 

COMBINAÇÃO) 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os colegas 

para correção dos 
exercícios seguindo as 

orientações enviadas no 
Google Classroom. 

MAT 
-Resolver lista de 

exercícios postada na sala 
de aula Google 

 

HIS 
Aula on-line 

Aula explicativa para o 
aluno através de videoaula. 

O aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 

exercícios que serão 
encaminhadas referente a 

cada capítulo 

HIS 
Aula on-line 

Aula explicativa para o 
aluno através de videoaula. 

O aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 

exercícios que serão 
encaminhadas referente a 

cada capítulo 

08:05 QUI 
Aula on-line para correção 

da página 273. 
 
 

BIO 
Aula 01: Lista de 

Exercícios de Genética 
(Revisão). 

- Classroom. 
 

QUI 
Aula 03- resolver os 

exercícios das páginas 276 
a 278. 

 
 

BIO 
Aula 03: Aula online: 

Resolução de exercícios 

HIS 
Aula on-line 

Aula explicativa para o 
aluno através de videoaula. 

O aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

08:55 QUI 
Aula on-line sobre 
concentração em 

quantidade de matéria e 
fração molar. 

 
 

GRA 
 Assistir à videoaula e 

responder à questão da 
aula. (Classificação dos 

Verbos) 

QUI 
Aula 04- resolver os 

exercícios das páginas 279 
a 281. 

MAT 
-Pesquisar vídeos ou sites 

sobre arranjos 

GEO 
3ª aula: 

Destacar os pontos 
principais do tema 

indústria brasileira no 
Suplemento de Revisão. 

Responder:  p. 65 e 66 do 
Suplemento de Revisão 
novo ou p. 124 e 125 do 

Suplemento de Revisão 
antigo. 

10:10 ING 

Responder as atividades do 
livro 

Unidade 3 - Páginas 34 e 
35 

Workbook 114 
Lista de exercício sobre 

Past Perfect a ser 

BIO 

Aula 02: Lista 02 de 
Exercícios de Genética. 

RED 

Aula on-line referente ao 
texto dissertativo-

argumentativo enfatizando 
os critérios de avaliação do 

SIS. 
Obs: Após a aula, realizar 

a atividade no caderno 

FIL 

Leitura da apostila 
disponível na plataforma 

Google Classroom 

FÍS 

AULA ONLINE: 
PROPAGAÇÃO DE CALOR 

– Disponível: (Google 
Classroom) – via Google 

Meet 



 
respondido e postado na 

plataforma Google 
Classroom (não é 

necessário imprimir) 

seguindo a estratégia 
argumentativa proposta 
para o tema em questão. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

11:00 MAT 
-Rever vídeo aula sobre 

permutação sem repetição, 

arranjos e combinação 
 

MAT 
-Assistir aula online sobre 
permutação com repetição 

 

GEO 
1ª aula: 

Assistir aula online – 

plataforma Google 
classroom. 

Responder:  p.60 a 62 – 
Suplemento de Revisão 

novo ou o tema da 
indústria global do 

Suplemento de Revisão 
antigo. 

FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 8 

– Correção – (Pág.129) – 

PARTE II - 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 08/05 

11:50 ART 
Aula on-line: Realismo no 

Brasil 
ATIVIDADES: Lista de 

questões sobre Realismo 
(Classroom) 

FÍS 
RESOLUÇÃO dos 

exercícios (LIVRO): PÁG: 
129 (T.102, T.104 e T.113) 

 
 

GEO 
2ª aula: 

Assistir TV Senado: A 
importância dos parques 

tecnológicos para a 
economia. 

https://www.youtube.com
/watch?v=MvpED0nSDjw 

 
Responder: Com base no 
vídeo, listar os principais 

tecnopolos brasileiros com 
suas respectivas 

especializações. (vide tarefa 
abaixo) 

EF 
Aula on-line  

SOC 
Atividades extra dos 

últimos 4 temas abordados 

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

Sagrado na Vida 

Humana 

Exercício disponibilizado 
na plataforma Google 

Classroom. 

--- --- 

14:55 --- --- FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 8 

– Correção – (Pág.129) – 

--- --- 

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://www.youtube.com/watch?v=MvpED0nSDjw
https://www.youtube.com/watch?v=MvpED0nSDjw


 
PARTE I - disponível: 
(Google Classroom) 

16:10 --- --- LIT 
Ler o capítulo 18 do livro 

de Literatura 
Fazer os exercícios das 

páginas 363 a 372 
Fazer lista de exercícios no 
https://classroom.google.c

om/h 

--- --- 

17:00 --- --- GRA 

Atividades páginas 370 e 
371 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

TURMA 224 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 GEO 
1ª aula: 

Assistir aula online – 
plataforma Google 

classroom. 
Responder:  p.60 a 62 – 

Suplemento de Revisão 
novo ou o tema da 
indústria global do 

Suplemento de Revisão 
antigo. 

 

MAT 
-O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento (ANÁLISE 

COMBINATORIA; REVISÃO 

DE PERMUTAÇÃO, 
ARRANJOS E 

COMBINAÇÃO) 

 

GRA 
Atividades páginas 370 e 

371 

QUÍ 
Aula 03- resolver os 

exercícios das páginas 276 
a 278. 

 
 

MAT 
-Pesquisar vídeos ou sites 

sobre arranjos 

08:05 GEO 
2ª aula: 

Assistir TV Senado: A 
importância dos parques 

tecnológicos para a 
economia. 

https://www.youtube.com
/watch?v=MvpED0nSDjw 

 
Responder: Com base no 
vídeo, listar os principais 

tecnopolos brasileiros com 
suas respectivas 

especializações. (vide tarefa 
abaixo) 

LIT 
Ler o capítulo 18 do livro 

de Literatura 
Fazer os exercícios das 

páginas 363 a 372 
Fazer lista de exercícios no 
https://classroom.google.c

om/h 
 
 

RED 
Aula on-line referente ao 

texto dissertativo-
argumentativo enfatizando 
os critérios de avaliação do 

SIS. 
Obs: Após a aula, realizar 

a atividade no caderno 
seguindo a estratégia 

argumentativa proposta 
para o tema em questão. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

HIS 
Aula on-line 

Aula explicativa para o 
aluno através de videoaula. 

O aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

GEO 
3ª aula: 

Destacar os pontos 
principais do tema 

indústria brasileira no 
Suplemento de Revisão. 

 
Responder:  p. 65 e 66 do 
Suplemento de Revisão 
novo ou p. 124 e 125 do 
Suplemento de Revisão 

antigo. 
 

08:55 BIO 
Aula 01: Lista de 

Exercícios de Genética 

(Revisão). 
- Classroom. 

. 

MAT 
-Rever vídeo aula sobre 

permutação sem repetição, 

arranjos e combinação 
 

FIL 
Leitura da apostila 

disponível na plataforma 

Google Classroom 

HIS 
Aula on-line 

Aula explicativa para o 

aluno através de videoaula. 
O aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

HIS 
Aula on-line 

Aula explicativa para o 

aluno através de videoaula. 
O aluno deve fazer os 
exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

10:10 FÍS ING ING MAT BIO 

https://www.youtube.com/watch?v=MvpED0nSDjw
https://www.youtube.com/watch?v=MvpED0nSDjw
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 
 

RESOLUÇÃO dos 
exercícios (LIVRO): PÁG: 

129 (T.102, T.104 e T.113) 
 
 

Responder as atividades do 
livro 

Unidade 3 - Páginas 34 e 
35 

Workbook 114 
Lista de exercício sobre 

Past Perfect a ser 
respondido e postado na 

plataforma Google 
Classroom (não é 

necessário imprimir) 

Participar de 
videoconferência com o 

professor e com os colegas 
para correção dos 

exercícios seguindo as 
orientações enviadas no 

Google Classroom. 

-Resolver lista de 
exercícios postada na sala 

de aula Google 
 

Aula 03: Aula online: 
Resolução de exercícios 

11:00 GRA 
Assistir à videoaula e 

responder à questão da 
aula. (Classificação dos 

Verbos) 

FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 8 

– Correção – (Pág.129) – 
PARTE I - disponível: 
(Google Classroom) 

 

MAT 
-Assistir aula online sobre 
permutação com repetição 

 

BIO 
Aula 02: Lista 02 de 

Exercícios de Genética. 
 

FÍS 
AULA ONLINE: 

PROPAGAÇÃO DE CALOR 
– Disponível: (Google 

Classroom) – via Google 
Meet 

11:50 QUÍ 
Aula on-line para correção 

da página 273. 
 
 

ART 
Aula on-line: Realismo no 

Brasil 
ATIVIDADES: Lista de 

questões sobre Realismo 
(Classroom) 

SOC 
Atividades extra dos 

últimos 4 temas abordados 

EF 
Aula on-line  

QUÍ 
Aula 04- resolver os 

exercícios das páginas 279 
a 281. 

14:05 --- --- QUÍ 
Aula on-line sobre 
concentração em 

quantidade de matéria e 

fração molar. 

--- --- 

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 08/05 

--- --- 

16:10 --- --- ER 
Leitura do texto/artigo: O 

Sagrado na Vida 

Humana 

--- --- 

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


 
Exercício disponibilizado 

na plataforma Google 
Classroom. 

17:00 --- --- FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 8 

– Correção – (Pág.129) – 
PARTE II - disponível: 

(Google Classroom) 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 225 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- --- HIS 
Leitura do capítulo 5 - 

Colonização da Amazônia 
nos séculos XVII e XVIII 
Entrega da Atividade do 
Capítulo 4, na pasta do 

Classroom. 

--- --- 

08:55 --- --- ART 
Live Class – Revisão de 

conteúdos sobre o 
Romantismo e o Realismo. 

ATIVIDADES: Lista de 
questões de vestibulares 

--- --- 

10:10 --- --- QUÍ 
Aula on-line sobre 
concentração em 

quantidade de matéria e 
fração molar. 

--- --- 

11:00 --- --- SOC 
Atividades extra dos 

últimos 4 temas abordados 

--- --- 

13:15 FÍS 
1ª Aula 

O aluno deve assistir a 
aula ao vivo de exercícios 

 

FÍS 
2ª Aula 

O aluno deve assistir a 
gravação da aula ao vivo de 

exercícios. 
 

ER 
Leitura do texto/artigo: O 

Sagrado na Vida 

Humana 

Exercício disponibilizado 
na 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 08/05 

FIL 
Leitura da apostila 

disponível na plataforma 
Google Classroom 

14:05 MAT 

Aula on-line –Princípio 
fundamental da contagem 

– (04/05) 

MAT 

Atividade sobre PFC pág. 
530 - 531 (questões 

14,18,19,20) – Versão nova 
do livro. 

Atividade sobre PFC pág. 
464 (questões 14,18,19,20) 

– Versão antiga do livro. 

MAT 

Aula on-Line – Fatorial de 
um número natural 

(06/05) 
 
 

MAT 

Atividade sobre fatorial 
pág. 533 (questões 28 até 
33) – Versão nova do livro. 
Atividade sobre discussão 
de um sistema pág. 466 
(questões 23 até 28) – 
Versão antiga do livro. 

EF 

Aula on-line  

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


 
 
 

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

08/05/2020 

14:55 HIS 
Aula On-line (segunda) 

Correção da Atividade do 
Capítulo 3; 

E Introdução do Capítulo 4 

– A resistência indígena e 
conquista lusitana. 

 

LIT 
Ler o capítulo 18 do livro 

de Literatura 
Fazer os exercícios das 

páginas 363 a 372 

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

om/h 

GRA 
Atividades páginas 370 e 

371 

BIO 
Aula 02: Lista 02 de 

Exercícios de Genética. 
 

QUÍ 
Aula 03- resolver os 

exercícios das páginas 276 
a 278. 

 

 

16:10 QUÍ 
Aula on-line para correção 

da página 273. 
 

HIS 
Aula On-line (terça) 

Capítulo 4 – A resistência 
indígena e conquista 

lusitana. 
Fazer as tarefas do 

Capítulo 4, bloco a e bloco 
d (atividades no final do 

livro) 

FÍS 
3ª Aula 

O aluno deve ler no livro 
texto os exercícios 

resolvidos e resolver os 
exercícios indicados do 

livro. 
 

GEO 
Responder lista de 

exercícios 
Entrega dia 08 de maio de 

2020 
 

QUÍ 
Aula 04- resolver os 

exercícios das páginas 279 
a 281. 

17:00 MAT 
Atividade sobre PFC pág. 

529 (questões 01,02,03, 05 
até12) – Versão nova do 

livro. 
Atividade sobre PFC pág. 

463 (questões 01,02,03,05 
até 12)   – Versão antiga do 

livro. 

BIO 
Aula 01: Lista de 

Exercícios de Genética 
(Revisão). 

- Classroom. 
 

GEO 
Revisar: Pirâmide Etária e 

Teorias Demográficas 
página 70 e 79 - capítulo 4 

 
 

ING 
No livro “Perspective 2”, o 
aluno deve acompanhar a 
aula e as explicações via 
Google Meet e fazer os 
exercícios 1 ao 4, na 

página 32. 
 

FÍS 
4ª Aula 

O aluno deve ler no livro 
texto os exercícios 

resolvidos e resolver os 
exercícios indicados do 

livro. 

17:50 GRA 
Assistir à videoaula e 

responder à questão da 
aula. (Classificação dos 

Verbos) 

GEO 
Aula on-line dia 06 de 

maio às 17h 

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

aula via Google Meet e 
fazer os exercícios 1 ao 6, 

nas páginas 30 e 31. 

  RED 
Imprimir/salvar a aula 

sobre “Redação do 
vestibular da UEA” 

disponível na sala de aula 

google. 
Assistir ao “Aulão de 
Redação” na LIVE da 
turma 226 (05.05 no 

6ºtempo); 225 (07.05 no 6º 
tempo) 

BIO 
Aula 03: Aula online: 

Resolução de exercícios. 

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


 
Realizar a produção textual 

no caderno de Redação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 226 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- --- ART 
Live Class – Revisão de 

conteúdos sobre o 
Romantismo e o Realismo. 

ATIVIDADES: Lista de 
questões de vestibulares 

--- --- 

08:55 --- --- SOC 
Atividades extra dos 

últimos 4 temas abordados 

--- --- 

10:10 --- --- GRA 
Atividades páginas 370 e 

371 

--- --- 

11:00 --- --- GEO 
Aula on-line dia 06 de 

maio às 11h 

--- --- 

13:15 BIO 
Aula 01: Lista de 

Exercícios de Genética 

(Revisão). 
- Classroom. 

 

BIO 
Aula 02: Lista 02 de 

Exercícios de Genética. 

 

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

aula via Google Meet e 
fazer os exercícios 1 ao 6, 

nas páginas 30 e 31. 

GEO 
Responder lista de 

exercícios 

Entrega dia 08 de maio de 
2020 

MAT 
Atividade sobre PFC pág. 

529 (questões 01,02,03, 05 

até12) – Versão nova do 
livro. 

Atividade sobre PFC pág. 
463 (questões 01,02,03,05 
até 12)   – Versão antiga do 

livro. 

14:05 HIS 
Aula On-line (segunda) 

Correção da Atividade do 
Capítulo 3; 

E Introdução do Capítulo 4 
– A resistência indígena e 

conquista lusitana. 

FÍS 
2ª Aula 

O aluno deve assistir a 
gravação da aula ao vivo de 

exercícios. 
 

LIT 
Ler o capítulo 18 do livro 

de Literatura 
Fazer os exercícios das 

páginas 363 a 372 
Fazer lista de exercícios no 

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

ING 
No livro “Perspective 2”, o 
aluno deve acompanhar a 
aula e as explicações via 
Google Meet e fazer os 
exercícios 1 ao 4, na 

página 32. 

EF 
Aula on-line  

14:55 FÍS 
1ª Aula 

O aluno deve assistir a 
aula ao vivo de exercícios 

 

HIS 
Aula On-line (terça) 

Capítulo 4 – A resistência 
indígena e conquista 

lusitana. 

FÍS 
3ª Aula 

O aluno deve ler no livro 
texto os exercícios 

resolvidos e resolver os 

MAT 
Atividade sobre PFC pág. 

530 - 531 (questões 
14,18,19,20) – Versão nova 

do livro. 

FÍS 
4ª Aula 

O aluno deve ler no livro 
texto os exercícios 

resolvidos e resolver os 

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


 
Fazer as tarefas do 

Capítulo 4, bloco a e bloco 
d (atividades no final do 

livro) 

exercícios indicados do 
livro. 

 

Atividade sobre PFC pág. 
464 (questões 14,18,19,20) 

– Versão antiga do livro. 

exercícios indicados do 
livro. 

16:10 GEO 
Revisar: Pirâmide Etária e 

Teorias Demográficas 
página 70 e 79 - capítulo 4 

GRA 
 Assistir à videoaula e 

responder à questão da 
aula. (Classificação dos 

Verbos) 

MAT 
Aula on-Line – Fatorial de 

um número natural 
 

BIO 
Aula 03: Aula online: 

Resolução de exercícios. 

MAT 
Atividade sobre fatorial 

pág. 533 (questões 28 até 
33) – Versão nova do livro. 
Atividade sobre discussão 

de um sistema pág. 466 
(questões 23 até 28) – 

Versão antiga do livro 
As atividades devem ser 

postadas na plataforma do 
Google Classroom até o dia 

08/05/2020. 

17:00 QUÍ 
Aula on-line para correção 

da página 273. 
 
 

MAT 
Aula on-line –Princípio 

fundamental da contagem  

QUÍ 
Aula 03- resolver os 

exercícios das páginas 276 
a 278. 

 
 

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 08/05 

HIS 
Leitura do capítulo 5 - 

Colonização da Amazônia 
nos séculos XVII e XVIII 
Entrega da Atividade do 
Capítulo 4, na pasta do 

Classroom. 

17:50 QUÍ 
Aula on-line sobre 
concentração em 

quantidade de matéria e 
fração molar. 

 
 

RED 
Imprimir/salvar a aula 

sobre “Redação do 

vestibular da UEA” 
disponível na sala de aula 

google. 
Assistir ao “Aulão de 
Redação” na LIVE da 
turma 226 (05.05 no 

6ºtempo); 225 (07.05 no 6º 
tempo) 

Realizar a produção textual 
no caderno de Redação 

QUÍ 
Aula 04- resolver os 

exercícios das páginas 279 

a 281. 

FIL 
Leitura da apostila 

disponível na plataforma 

Google Classroom 

ER 
Leitura do texto/artigo: O 

Sagrado na Vida 

Humana 

Exercício disponibilizado 
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


 
 

TURMA 227I 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 QUÍ 
Aula on-line sobre Lei de 

Hess (termoquímica). 
 

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

física, Nicolau Ramalho 
(resolução de exercício). 

ART 
Live Class – Revisão de 

conteúdos sobre o 
Romantismo e o Realismo. 

ATIVIDADES: Lista de 
questões de vestibulares 

MAT 
- Assistir aula online sobre 
permutação com repetição 

 
 

HIS 
Aula On-line (sexta no 1 

tempo) 
Capítulo 4 – A resistência 

indígena e conquista 
lusitana. 

Fazer as tarefas do Capítulo 
4, bloco a e bloco d 

(atividades no final do livro) 

Leitura do capítulo 5 - 
Colonização da Amazônia 
nos séculos XVII e XVIII 

Entrega da Atividade do Cap 
4, na pasta do Classroom. 

08:05 GRA 
Assistir à videoaula e 

responder à questão da aula. 
(Classificação dos Verbos) 

MAT 
-Rever vídeo aula sobre 

permutação sem repetição, 
arranjos e combinação 

 
 

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 08/05 

ING 
Acessar o GOOGLE MEET 

para MOMENTO TIRA 
DÚVIDAS sobre pontos 

gramaticais das unidades 1 e 
2) 

Resolver as questões 
complementares na 
plataforma GOOGLE 

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

caderno 

MAT 
-Resolver lista de exercícios 
postada na sala de aula e no 

portal 
 
 

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

são os objetos do 
conhecimento 

 
 

GEO 
2ª aula: 

Assistir TV Senado: A 

importância dos parques 
tecnológicos para a 

economia. 
https://www.youtube.com/

watch?v=MvpED0nSDjw 
 

GRA 
Atividades páginas 370 e 371 

ESP 
Acessar a plataforma google 

classroom. 

Verbo “Gustar” e suas 
flexões no presente e no 

passado. 
Associar os nomes das frutas 

a suas imagens. 
Fazer os exercícios, 

completando as frases com o 

QUÍ 
Aula on-line para correção 

da página 356 e continuação 

de Termoquímica. 

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://www.youtube.com/watch?v=MvpED0nSDjw
https://www.youtube.com/watch?v=MvpED0nSDjw


 
Responder: Com base no 
vídeo, listar os principais 

tecnopolos brasileiros com 
suas respectivas 

especializações. (vide tarefa 
abaixo) 

Destacar os pontos 
principais do tema indústria 
brasileira no Suplemento de 

Revisão. 
Responder:  p. 65 e 66 do 

Suplemento de Revisão novo 
ou p. 124 e 125 do 

Suplemento de Revisão 

antigo. 

verbo gostar, tendo em conta 
as flexões do verbo. 

Fazer um pequeno texto 
descrevendo as coisas que 

mais gostam de fazer. 
 

10:10 GEO 
1ª aula: 

Assistir aula online – 
plataforma Google 

classroom. 
Responder:  p.60 a 62 – 

Suplemento de Revisão novo 
ou o tema da indústria 

global do Suplemento de 
Revisão 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 
Videoaula diagrama de fases, 
capítulo 6 do livro de física, 
Nicolau Ramalho resolução 

de exercício) 

BIO 
Aula 01: Lista de exercícios 

de Genética (Revisão) 
postado no Classroom. 

 

MAT 
-Pesquisar vídeos ou sites 

sobre arranjos 

 11:00 LIT 
Ler o capítulo 18 do livro de 

Literatura 
Fazer os exercícios das 

páginas 363 a 372 
Fazer lista de exercícios no 

https://classroom.google.co

m/h 

HIS 
Aula On-line (segunda no 5 

tempo) 
Correção da Atividade do 

Capítulo 3; 
E Introdução do Capítulo 4 – 

A resistência indígena e 

conquista lusitana. 

FIL 
Leitura da apostila 

disponível na plataforma 
Google Classroom 

ER 
Leitura do texto/artigo: O 

Sagrado na Vida 

Humana 

Exercício disponibilizado na 
plataforma Google 

Classroom. 

BIO 
Aula 02: Aula online: 

Resolução de Exercícios. 

14:05 LIT 
Responder às 10 questões 

SIS/PSC no GOOGLE 
FORMS sobre “Romantismo- 

parte 3”. 
Assistir à LIVE dia 

04.05.2020(segunda) às 4º 
tempo (14h00). 

ING 
No livro “Developing Exam 

Skills”, Ler o tópico 
Estratégia de Exame na 

página 25 e resolver a 
questão 14 em Foco no 

Enem. 
Via Google Classroom até 

08/05/2020 

MAT 
2ª aula - Resolver as 08 

questões da Lista de 
Exercícios 5 disponível na 

Google Sala de Aula da 
turma. 

 

GEO 
Consultar o link  

https://museuhe.com.br/m
ateriais-didaticos/ 

(Conheça alguns minerais na 
galeria de fotos) 

Fazer um resumo sobre os 
minerais 

QUÍ 
Atividade de fixação – 

Mistura de soluções de 
mesmo soluto 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://museuhe.com.br/materiais-didaticos/
https://museuhe.com.br/materiais-didaticos/


 
As atividades podem ser 
enviadas pelo GOOGLE 
FORMS até o dia 08.05 

Entrega dia 08 de maio de 
2020 através do Google 

Classroom 

14:55 HIS 
Correção de Exercício - 

Revolução Inglesa 
Plataformas - Google sala de 

aula - Videoaula 
 

 

HIS 
Exercício - Revolução 

Industrial 
Plataformas - Google sala de 
aula - Formulários Google 

MAT 
3ª aula – Aula On-line Tira-
dúvidas na Google Sala de 

Aula da turma. 

GRA 
Após a videoaula, os 

discentes deverão baixar a 
lista de exercício na Sala 

Google com base nas 
questões do SIS e PSC2. 

Obs. O gabarito será 
disponibilizado ao término 

da atividade. 

FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 5 – 
Espelhos Esféricos –PARTE 2 

- Disponível: (Google 
Classroom) 

16:10 L.INT 
Aula on-line 

Lista sobre gêneros textuais 
abordados na aula on-line.  

MAT 
1ª aula – Assistir videoaula 

sobre Relações 
Fundamentais na 

Trigonometria na Google 
Sala de Aula da Turma. 

GEO 
Aula on-line dia 06/05/2020 

às 16h10 

SOC 
Atividades extra dos últimos 

4 temas abordados 

EF 
Aula on-line  

17:00 BIO 
Assistir Vídeoaula (parte 1 e 

2) 
 

FÍS 
Aula online – Espelhos 
Esféricos – PARTE 1 - 

Disponível: (Google 
Classroom) via Google Meet 

QUÍ 
Atividade de fixação – 
Diluição de Soluções 

P.TEXT 
Aula on-line referente ao 

texto dissertativo-
argumentativo enfatizando 
os critérios de avaliação do 

SIS. 
Obs: Após a aula, realizar a 

atividade no caderno 
seguindo a estratégia 

argumentativa proposta para 
o tema em questão. 
As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

BIO 
Assistir Vídeoaula (parte 3) 

 

 

 


