
 
 

PLANO SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 1ª SÉRIE 

Período: 20 a 24 de abril de 2020. 

TURMA 211 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 QUI 

Vídeo aula – atomística I. 
 

ING 

“Unit 3 - A1”, (Slides) + 
assistir a 1 vídeo de 
orientação sobre o 

conteúdo. 
Vídeo aula 

Grammar, responder as 
questões da página 34 

(Questões 1 e 2). 
 

LIT 

Ler o capítulo 04 do 
Módulo 02 

Ver a apresentação sobre 
Trovadorismo 

Fazer os exercícios do 
capítulo 04 Modulo 2 

 
 

LIT 

Assistir e comentar o 
documentário sobre o Rei 

Artur 
Participar da aula no 

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

Fazer comentário sobre o 
documentário no 

https://classroom.google.c
om/h  até o dia 26/04 

HIS 

Exercício sobre a Videoaula 
parte 3 – Antiguidade 

Clássica 
O Império Romano 

Google Sala de Aula - 
Formulários Google 

08:05 GEO 
Assistir vídeoaula sobre 

estrutura da Terra e refletir 
sobre tudo que você 

considerou relevante para 
sua aprendizagem. 

BIO 
Assistir Videoaula (parte 1) 

Citoplasma e organelas 
citoplasmáticas 

BIO 
Assistir Videoaula (parte 2) 

Citoplasma e organelas 
citoplasmáticas 

BIO 
Assistir Videoaula (parte 3) 

Citoplasma e organelas 
citoplasmáticas 

QUI 
Live (aula ao vivo) 

 

08:55 FÍS 
Video aula com a 

apresentação do conteúdo 
(cinemática vetorial) 

FÍS 
Resolução de exercício do 

livro, capítulo 3 

QUI 
Vídeo aula – atomística II. 

 

HIS 
Exercício sobre a Videoaula 

parte 2 – Antiguidade 
Clássica 

A República Romana 
Google Sala de Aula - 
Formulários Google 

GEO 
Assistir vídeoaula sobre 

Eras Geológicas 

10:10 FÍS 
Continuação - Video aula 
com a apresentação do 
conteúdo (cinemática 

vetorial) 

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

disponível no Portal do 
Aluno no e Google Sala de 

Aula da turma. 

ING 
Live – Quarta (22 ⁄ 04) – Via 

Google Classroom 
Rever o conteúdo 

utilizando os slides da Unit 
3 A1. 

“Unit 3 A1 – Extra 
Worksheet”, responder 

questões propostas e 

MAT 
Aula Tira-dúvidas na 

Google Sala de Aula da 
turma. . 

GRA 
Livro:  Estudo da 

Linguagem – Módulo 1 
(Capítulo 2) Conteúdo: 

Variações Linguísticas II – 
Atos de fala: Oralidade e 

escrita 
Atividades p. 33 0 36 

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


 
retornar atividade via 

Google Classroom. 

11:00 MAT 

1ª aula: Assistir videoaula 
disponível na Google Sala 
de Aula da Turma sobre 
Função Polinomial do 1º 

grau. 

HIS 

Exercício sobre a Videoaula 
parte 1 – Antiguidade 

Clássica 
A Monarquia Romana 
Google Sala de Aula – 
Formulários Google 

FÍS 

Resolução de exercício do 
livro, capítulo 3 

ART 

Assistir vídeo aula do Módulo 1 
Cap. 3 - A arte dos povos antigos- 

Egito Antigo: A arte e a 
imortalidade. 

Atividades páginas 13 e 14 (A 
correção das atividades será 

postada no Classroom) 

SOC 

Videoaula, onde o aluno 
deve fazer um resumo ou 

fichamento de cada 
capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra que pode 

ser enviada.  que serão 
encaminhadas referente a 

cada capítulo. (Google 
Classroom) 

11:50 EF 
Assistir o vídeo através do 

link 
https://youtu.be/ML9hX0
VlmCQ 
https://youtu.be/d0HX8L
V2BaY 
https://youtu.be/efK68u3l
bnM  

Realizar um resumo dos 
vídeos. 

RED 
Videoaula: desenvolvimento 
do texto dissertativo-
argumentativo, imprimir ou 
salvar a redação disponível 
no portal e produzir a 
conclusão com os 5 
elementos da proposta de 
intervenção que está 
faltando. 
Obs: Deve-se seguir o 
projeto de texto 

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

As atividades serão 

corrigidas no Google 
classroom 

MAT 
Resolver as questões 11 a 

15 da Lista de Exercícios 3. 

GRA 
Livro:  Estudo da 

Linguagem – Módulo 1 
(Capítulo 2) Conteúdo: 
Variações Linguísticas II 

(Sociocultural e Contexto) 
Assistir ao vídeo e 
responder às duas 
perguntas do vídeo 

 

BIO 
Assistir Videoaula (parte 4) 

Citoplasma e organelas 
citoplasmáticas 

14:05 --- FIL 
Cotidiano e conhecimento. 

Pesquisar sobre o 
ceticismo. Leitura e fazer 
um fichamento do que 

considera relevante para a 
aprendizagem 

--- --- --- 

https://youtu.be/ML9hX0VlmCQ
https://youtu.be/ML9hX0VlmCQ
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/efK68u3lbnM
https://youtu.be/efK68u3lbnM


 
Exercício disponível na 

plataforma Google 
Classroom 

Modulo. Cap. 2 Os 
problemas filosóficos. 

14:55 --- GEO 
Atividade a ser realizada: 
lista de exercícios postada 

no Google Classroom 

 
Entrega dia 27 de abril de 
2020 através do Google 

Classroom 

--- --- --- 

16:10 --- ER 
Leitura do texto disponível 
na disponível na plataforma 
Google classroom. 

Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

plataforma Google 
classroom. 

--- --- --- 

17:00  
 

--- 

MAT 
Resolver as questões 06 a 

10 da Lista de Exercícios 3. 

---  
--- 

 
 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 212 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 BIO 
Assistir Videoaula (parte 1) 

Citoplasma e organelas 
citoplasmáticas  

ART 

Assistir vídeo aula do Módulo 1 
Cap. 3 - A arte dos povos antigos- 

Egito Antigo: A arte e a 
imortalidade. 

Atividades páginas 13 e 14 (A 
correção das atividades será 

postada no Classroom) 

GEO 
Atividade a ser realizada: 

lista de exercícios postada 
no Google Classroom 

 
Entrega dia 27 de abril de 
2020 através do Google 

Classroom 

HIS 
Exercício sobre a Videoaula 

parte 3 – Antiguidade 
Clássica 

O Império Romano 
Google Sala de Aula - 
Formulários Google 

GEO 
Assistir vídeoaula sobre 

Eras Geológicas 

08:05 LIT 
Ler o capítulo 04 do 

Módulo 02 
Ver a apresentação sobre 

Trovadorismo 
Fazer os exercícios do 
capítulo 04 Modulo 2 

 

MAT 
Assistir videoaula 

disponível na Google Sala 

de Aula da Turma sobre 

Função Polinomial do 1º 

grau. 

HIS 
Exercício sobre a Videoaula 

parte 2 – Antiguidade 
Clássica 

A República Romana 
Google Sala de Aula - 
Formulários Google 

FIL 
Cotidiano e conhecimento. 

Pesquisar sobre o 
ceticismo. Leitura e fazer 
um fichamento do que 

considera relevante para a 
aprendizagem 

Exercício disponível na 
plataforma Google 

Classroom 
Modulo. 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. (Google 

Classroom) 

08:55 QUI 
Vídeo aula – atomística I. 

 

ING 
“Unit 3 - A1”, (Slides) + 

assistir a 1 vídeo de 
orientação sobre o 

conteúdo. 
Vídeo aula: 

Grammar, responder as 
questões da página 34 

(Questões 1 e 2). 

FÍS 
Resolução de exercício do 

livro, capítulo 3 

QUI 
Vídeo aula – atomística II. 

 

QUI 
Live (aula ao vivo) 

 

10:10 GEO 
Assistir vídeoaula sobre 

estrutura da Terra e refletir 
sobre tudo que você 

considerou relevante para 
sua aprendizagem. 

BIO 
Assistir Videoaula (parte 2) 

Citoplasma e organelas 
citoplasmáticas 

BIO 
Assistir Videoaula (parte 3) 

Citoplasma e organelas 
citoplasmáticas 

 

FÍS 
Resolução de exercício do 

livro, capítulo 3 

BIO 
Assistir Videoaula (parte 4) 

Citoplasma e organelas 
citoplasmáticas 

11:00 FÍS MAT MAT MAT GRA 



 
Video aula com a 

apresentação do conteúdo 
(cinemática vetorial) 

Resolver as questões 01 a 
05 da Lista de Exercícios 3 

disponível no Portal do 
Aluno no e Google Sala de 

Aula da turma. 

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

Resolver as questões 11 a 
15 da Lista de Exercícios 3. 

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

Variações Linguísticas II – 
Atos de fala: Oralidade e 

escrita 
Atividades p. 33 0 36 

11:50 EF 
Assistir o vídeo através do 

link 
https://youtu.be/ML9hX0
VlmCQ 
https://youtu.be/d0HX8L
V2BaY 
https://youtu.be/efK68u3l
bnM  

Realizar um resumo dos 
vídeos. 

FÍS 
Continuação - Video aula 

com a apresentação do 
conteúdo (cinemática 

vetorial) 

ING 
Live – Quarta (22 ⁄ 04) – Via 

Google Classroom 
Rever o conteúdo 

utilizando os slides da Unit 
3 A1. 

“Unit 3 A1 – Extra 
Worksheet”, responder 

questões propostas e 
retornar atividade via 

Google Classroom. 

RED 
Videoaula: desenvolvimento 

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

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

MAT 
Aula Tira-dúvidas na 

Google Sala de Aula da 
turma. . 

14:05 --- ER 
Leitura do texto disponível 
na disponível na plataforma 
Google classroom. 

Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

plataforma Google 
classroom. 

--- --- --- 

14:55 --- GRA 
Livro:  Estudo da 

Linguagem – Módulo 1 
(Capítulo 2) Conteúdo: 

--- --- --- 

https://youtu.be/ML9hX0VlmCQ
https://youtu.be/ML9hX0VlmCQ
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/efK68u3lbnM
https://youtu.be/efK68u3lbnM


 
Variações Linguísticas II 

(Sociocultural e Contexto) 
Assistir ao vídeo e 
responder às duas 
perguntas do vídeo 

16:10 --- HIS 
Exercício sobre a Videoaula 

parte 1 – Antiguidade 
Clássica 

A Monarquia Romana 
Google Sala de Aula – 
Formulários Google 

--- --- --- 

17:00 --- LIT 
Assistir e comentar o 

documentário sobre o Rei 
Artur 

Participar da aula no 
https://meet.google.com/?

pli=1&authuser=0 
Fazer comentário sobre o 

documentário no 

https://classroom.google.c

om/h  até o dia 26/04 

--- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 213 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 FÍS 
Video aula com a 

apresentação do conteúdo 
(cinemática vetorial) 

MAT 
Resolver as questões 01 a 

05 da Lista de Exercícios 3 
disponível no Portal do 

Aluno no e Google Sala de 
Aula da turma. 

BIO 
Assistir Videoaula (parte 3) 

Citoplasma e organelas 
citoplasmáticas 

FÍS 
Resolução de exercício do 

livro, capítulo 3 
 

BIO 
Assistir Videoaula (parte 4) 

Citoplasma e organelas 
citoplasmáticas 

08:05 BIO 
Assistir Videoaula (parte 1) 

Citoplasma e organelas 
citoplasmáticas  

GRA 
Livro:  Estudo da 

Linguagem – Módulo 1 
(Capítulo 2) Conteúdo: 

Variações Linguísticas II – 
Atos de fala: Oralidade e 

escrita 
Atividades p. 33 0 36 

ART 
Assistir vídeo aula do 

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

Antigo: A arte e a 
imortalidade. 

Atividades páginas 13 e 14 
(A correção das atividades 

será postada no Classroom) 

GEO 
Assistir vídeoaula sobre 

Eras Geológicas 

FIL 
Cotidiano e conhecimento. 

Pesquisar sobre o 
ceticismo. Leitura e fazer 
um fichamento do que 

considera relevante para a 
aprendizagem 

Exercício disponível na 
plataforma Google 

Classroom 
Modulo. 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 
Resolver as questões 06 a 

10 da Lista de Exercícios 3. 

GEO 
Atividade a ser realizada: 

lista de exercícios postada 
no Google Classroom 

 
Entrega dia 27 de abril de 
2020 através do Google 

Classroom 
 

FÍS 
Resolução de exercício do 

livro, capítulo 3 

SOC 
Videoaula, onde o aluno 

deve fazer um resumo ou 
fichamento de cada 

capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra que pode 
ser enviada.  que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo. (Google 

Classroom) 

10:10 GRA 
Livro:  Estudo da 

Linguagem – Módulo 1 
(Capítulo 2) Conteúdo: 
Variações Linguísticas II 

(Sociocultural e Contexto) 

HIS 
Exercício sobre a Videoaula 

parte 1 – Antiguidade 
Clássica 

A Monarquia Romana 
Google Sala de Aula – 
Formulários Google 

HIS 
Exercício sobre a Videoaula 

parte 2 – Antiguidade 
Clássica 

A República Romana 
Google Sala de Aula - 
Formulários Google 

RED 
Videoaula: desenvolvimento 
do texto dissertativo-
argumentativo, imprimir ou 
salvar a redação disponível 
no portal e produzir a 
conclusão com os 5 
elementos da proposta de 

QUI 
Live (aula ao vivo) 

 



 
Assistir ao vídeo e 
responder às duas 
perguntas do vídeo 

 

intervenção que está 
faltando. 
Obs: Deve-se seguir o 
projeto de texto 
apresentado na introdução, 
ou seja, finalize sua 
conclusão utilizando na 

frase de efeito, ou seja, o 
circuito fechado com o 

repertório apresentado na 
introdução.  

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

11:00 QUI 
Vídeo aula – atomística I. 

 

QUI 
Vídeo aula – atomística II. 

 

EF 
Assistir o vídeo através do 

link 
https://youtu.be/ML9hX0
VlmCQ 
https://youtu.be/d0HX8L
V2BaY 
https://youtu.be/efK68u3l
bnM  

Realizar um resumo dos 
vídeos. 

HIS 
Exercício sobre a Videoaula 

parte 3 – Antiguidade 
Clássica 

O Império Romano 
Google Sala de Aula - 
Formulários Google 

MAT 
Aula Tira-dúvidas na 

Google Sala de Aula da 
turma. . 

11:50 MAT 
1ª aula: Assistir videoaula 

disponível na Google Sala 

de Aula da Turma sobre 

Função Polinomial do 1º 

grau. 

BIO 
Assistir Videoaula (parte 2) 

Citoplasma e organelas 
citoplasmáticas 

FÍS 
Continuação - Video aula 
com a apresentação do 
conteúdo (cinemática 

vetorial) 

MAT 
Resolver as questões 11 a 

15 da Lista de Exercícios 3. 

ING 
Live – Sexta (24 ⁄ 04) – Via 

Google Classroom 
Rever o conteúdo 

utilizando os slides da Unit 
3 A1. 

“Unit 3 A1 – Extra 
Worksheet”, responder 

questões propostas e 
retornar atividade via 

Google Classroom 

14:05 --- GEO 
Assistir vídeoaula sobre 

estrutura da Terra e refletir 
sobre tudo que você 

considerou relevante para 
sua aprendizagem. 

--- --- --- 

https://youtu.be/ML9hX0VlmCQ
https://youtu.be/ML9hX0VlmCQ
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/efK68u3lbnM
https://youtu.be/efK68u3lbnM


 
14:55 --- ER 

Leitura do texto disponível 
na disponível na plataforma 
Google classroom. 

Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

plataforma Google 

classroom. 

--- --- --- 

16:10 --- LIT 

Assistir e comentar o 
documentário sobre o Rei 

Artur 
Participar da aula no 

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

Fazer comentário sobre o 
documentário no 

https://classroom.google.c
om/h  até o dia 26/04 

--- --- --- 

17:00 --- ING 
“Unit 3 - A1”, (Slides) + 

assistir a 1 vídeo de 
orientação sobre o 

conteúdo. 
Vídeo aula 

Grammar, responder as 
questões da página 34 

(Questões 1 e 2). 

--- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- QUI 
Serão postadas no portal 

as dúvidas enviadas e 
todos devem assistir aos 

novos vídeos. 

--- --- --- 

08:55 --- QUI 
Serão postadas no portal 

as dúvidas enviadas e 
todos devem assistir aos 

novos vídeos. 

--- --- --- 

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 
Atividade a ser realizada: 
lista de exercícios postada 

no Google Classroom 
 

Entrega dia 27 de abril de 
2020 através do Google 

Classroom 

--- --- --- 

13:15 ART 
Assistir vídeo aula do 

Módulo 1 Cap. 3 - A arte 

dos povos antigos- Egito 
Antigo: A arte e a 

imortalidade. 
Atividades páginas 13 e 14 
(A correção das atividades 

será postada no Classroom) 

ER 
Leitura do texto disponível 
na disponível na plataforma 

Google classroom. 
Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

plataforma Google 
classroom. 

LIT 
Assistir e comentar o 

documentário sobre o Rei 

Artur 
Participar da aula no 

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

Fazer comentário sobre o 

documentário no 

https://classroom.google.c

om/h  até o dia 26/04 

ING 
No livro “Perspective 1”, 

fazer todos os exercícios de 

revisão de vocabulário e 
gramática nas páginas 26 e 

27. 
 

EF 
Assistir o vídeo através do 

link 

https://youtu.be/ML9hX0
VlmCQ 
https://youtu.be/d0HX8L
V2BaY 
https://youtu.be/efK68u3l
bnM  

Realizar um resumo dos 
vídeos. 

https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/?pli=1&authuser=0
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://youtu.be/ML9hX0VlmCQ
https://youtu.be/ML9hX0VlmCQ
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/efK68u3lbnM
https://youtu.be/efK68u3lbnM


 
14:05 FÍS 

Movimento circular. 
O aluno deve assistir ao 

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

também a leitura do livro 

BIO 
Organelas Citoplasmáticas: 
Retículo Endoplasmático 

Rugoso (RER) ou granuloso 
(REG). 

- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 

GEO 
Assistir vídeoaula sobre 

Eras Geológicas 

BIO 
Organelas Citoplasmáticas: 
Complexo Golgiense (C.G). 
Assistir os vídeos sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 

FÍS 
O aluno deve ler no livro os 

exercícios resolvidos e 
resolver os exercícios dos 

livros indicados. Exercícios 
do livro 03 e caderno +. 

14:55 GRA 

Livro:  Estudo da 
Linguagem – Módulo 1 
(Capítulo 2) Conteúdo: 
Variações Linguísticas II 

(Sociocultural e Contexto) 
Assistir ao vídeo e 
responder às duas 
perguntas do vídeo 

MAT 

Atividade – Caderno MAIS – 
págs. 19 até 27 (questões 
09, 11,14, 15, 18, 21, 26, 

30, 36, 37) 

MAT 

Videoaula 04 – Correção da 
atividade. 

Videoaula 05 – Equações e 
Sistemas de Equações 

Atividade pág. 13 

HIS 

Exercício sobre a Videoaula 
parte 3 – Antiguidade 

Clássica 
O Império Romano 

Google Sala de Aula - 
Formulários Google 

BIO 

Fazer as atividades 
proposta pelo professor. 

(classroom) 

16:10 MAT 
Videoaula 03 – Correção da 

atividade. 
Atividades complementares 

– PRATICAR – pág. 52 
(questões 32 até 34). 

FÍS 
Movimento circular. 

O aluno deve assistir ao 
vídeo, com a aula e 

produzir um resumo no 
caderno, deve efetuar 

também a leitura do livro 

ING 
No livro “Perspective 1”, ler 
a definição de provérbios e 
responder os exercícios 1 e 

2 na página 24. 
 

RED 

Assista à vídeoaula 

indicada 

https://youtu.be/xtLR4

_bsyEk 
 

Imprimir ou salvar em 

PDF a aula sobre 

“Estratégias 

Argumentativas” do 
texto dissertativo-

argumentativo 

disponível na sala de 

aula google. 

Leia os textos 

dissertativos 
incompletos, e redija 

para cada um deles um 

desenvolvimento com 

dois parágrafos, 

seguindo os modelos 
indicados nessa aula. 

FÍS 
O aluno deve ler no livro os 

exercícios resolvidos e 
resolver os exercícios dos 

livros indicados. Exercícios 
do livro 03 e caderno +. 

https://youtu.be/xtLR4_bsyEk
https://youtu.be/xtLR4_bsyEk


 
17:00 GEO 

Assistir vídeoaula sobre 
estrutura da Terra e refletir 

sobre tudo que você 
considerou relevante para 

sua aprendizagem. 

FIL 
Cotidiano e conhecimento. 

Pesquisar sobre o 
ceticismo. Leitura e fazer 
um fichamento do que 

considera relevante para a 
aprendizagem 

Exercício disponível na 
plataforma Google 

Classroom 
Modulo. Cap. 2 Os 

problemas filosóficos. 

HIS 
Exercício sobre a Videoaula 

parte 2 – Antiguidade 
Clássica 

A República Romana 
Google Sala de Aula - 
Formulários Google 

MAT 
Videoaula 06 – Função 
polinomial do 1º grau 

Atividades págs. 20, 21 e 
22. 

A atividade deve ser 
postada na Google 

classroom até o dia 
24/04/20 

MAT 
Videoaula 06 – Função 
polinomial do 1º grau 

Atividades págs. 20, 21 e 
22. 

A atividade deve ser 

postada na Google 

classroom até o dia 

24/04/20 

17:50 BIO 
Organelas Citoplasmáticas: 

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

online (classroom). 
 

HIS 
Exercício sobre a Videoaula 

parte 1 – Antiguidade 
Clássica 

A Monarquia Romana 
Google Sala de Aula – 
Formulários Google 

GRA 
Livro:  Estudo da 

Linguagem – Módulo 1 
(Capítulo 2) Conteúdo: 

Variações Linguísticas II – 
Atos de fala: Oralidade e 

escrita 
Atividades p. 33 0 36 

SOC 
Videoaula, onde o aluno 
deve fazer um resumo ou 

fichamento de cada 
capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra que pode 
ser enviada.  que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo. (Google 

Classroom) 

QUI 
Realizar as tarefas das 

páginas 38 e 39 do capítulo 
02. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 215 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- HIS 
Exercício sobre a Videoaula 

parte 2 – Antiguidade 
Clássica 

A República Romana 
Google Sala de Aula - 
Formulários Google 

--- --- --- 

08:55 --- GEO 
Assistir vídeoaula sobre 

estrutura da Terra e refletir 
sobre tudo que você 

considerou relevante para 
sua aprendizagem. 

--- --- --- 

10:10 --- QUI 
Serão postadas no portal 

as dúvidas enviadas e 
todos devem assistir aos 

novos vídeos. 

--- --- --- 

11:00 --- QUI 
Serão postadas no portal 

as dúvidas enviadas e 
todos devem assistir aos 

novos vídeos. 

--- --- --- 

13:15 ING 
No livro “Perspective 1”, ler 
a definição de provérbios e 
responder os exercícios 1 e 

2 na página 24. 

 

MAT 
Atividade – Caderno MAIS – 
págs. 19 até 27 (questões 
09, 11,14, 15, 18, 21, 26, 

30, 36, 37) 

FÍS 
O aluno deve ler no livro os 

exercícios resolvidos e 
resolver os exercícios dos 

livros indicados. Exercícios 

do livro 03 e caderno +. 
 
 

ER 
Leitura do texto 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/ML9hX0
VlmCQ 

https://youtu.be/d0HX8L
V2BaY 
https://youtu.be/efK68u3l
bnM  

Realizar um resumo dos 
vídeos. 

14:05 BIO 
Organelas Citoplasmáticas: 

Ribossomo. 

LIT 
Ler o capítulo 04 do 

Módulo 02 

ART 
Assistir vídeo aula do Módulo 1 

Cap. 3 - A arte dos povos antigos- 

LIT FIL 
Cotidiano e conhecimento. 

https://youtu.be/ML9hX0VlmCQ
https://youtu.be/ML9hX0VlmCQ
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/efK68u3lbnM
https://youtu.be/efK68u3lbnM


 
- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 
 

Ver a apresentação sobre 
Trovadorismo 

Fazer os exercícios do 
capítulo 04 Modulo 2 

 

Egito Antigo: A arte e a 
imortalidade. 

Atividades páginas 13 e 14 (A 
correção das atividades será 

postada no Classroom) 

Assistir e comentar o 
documentário sobre o Rei 

Artur 
Participar da aula no 

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

Fazer comentário sobre o 

documentário no 

https://classroom.google.c

om/h  até o dia 26/04 

Pesquisar sobre o 
ceticismo. Leitura e fazer 
um fichamento do que 

considera relevante para a 
aprendizagem 

Exercício disponível na 
plataforma Google 

Classroom 
Modulo. Cap. 2 Os 

problemas filosóficos. 

14:55 MAT 
Videoaula 03 – Correção da 

atividade. 
Atividades complementares 

– PRATICAR – pág. 52 
(questões 32 até 34). 

 

FÍS 
Movimento circular. 

O aluno deve assistir ao 
vídeo, com a aula e 

produzir um resumo no 
caderno, deve efetuar 

também a leitura do livro 

GEO 
Atividade a ser realizada: 
lista de exercícios postada 

no Google Classroom 
 

Entrega dia 27 de abril 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. (Google 
Classroom) 

MAT 
Videoaula 06 – Função 
polinomial do 1º grau 

Atividades págs. 20, 21 e 
22. 

A atividade deve ser 

postada na Google 

classroom até o dia 

24/04/20 

16:10 FÍS 
Movimento circular. 

O aluno deve assistir ao 
vídeo, com a aula e 

produzir um resumo no 
caderno, deve efetuar 

também a leitura do livro 

MAT 
Videoaula 04 – Correção da 

atividade. 
Videoaula 05 – Equações e 

Sistemas de Equações 
Atividade pág. 13 

GRA 
Livro:  Estudo da 

Linguagem – Módulo 1 
(Capítulo 2) Conteúdo: 

Variações Linguísticas II – 
Atos de fala: Oralidade e 

escrita 
Atividades p. 33 0 36 

HIS 
Exercício sobre a Videoaula 

parte 3 – Antiguidade 
Clássica 

O Império Romano 
Google Sala de Aula - 
Formulários Google 

BIO 
Fazer as atividades 

proposta pelo professor. 
(classroom) 

17:00 GRA 
Livro:  Estudo da 

Linguagem – Módulo 1 
(Capítulo 2) Conteúdo: 

Variações Linguísticas II 
(Sociocultural e Contexto) 

Assistir ao vídeo e 
responder às duas 
perguntas do vídeo 

FÍS 
O aluno deve ler no livro os 

exercícios resolvidos e 
resolver os exercícios dos 

livros indicados. Exercícios 
do livro 03 e caderno +. 

MAT 
Videoaula 06 – Função 
polinomial do 1º grau 

Atividades págs. 20, 21 e 

22. 
A atividade deve ser 

postada na Google 

classroom até o dia 

24/04/20 

BIO 
Organelas Citoplasmáticas: 
Complexo Golgiense (C.G). 
Assistir os vídeos sobre o 

assunto na sala de aula 
online (classroom). 

QUI 
Realizar as tarefas das 

páginas 38 e 39 do capítulo 
02. 

 
 

17:50 HIS BIO 
Organelas Citoplasmáticas: 
Retículo Endoplasmático 

RED 

Assista à vídeoaula 

indicada 

GEO 
Assistir vídeoaula sobre 

Eras Geológicas 

ING 
No livro “Perspective 1”, 

fazer todos os exercícios de 

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 sobre a Videoaula 

parte 1 – Antiguidade 
Clássica 

A Monarquia Romana 
Google Sala de Aula – 
Formulários Google 

Rugoso (RER) ou granuloso 
(REG). 

- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 
 

https://youtu.be/xtLR4

_bsyEk 

Imprimir ou salvar em 

PDF a aula sobre 
“Estratégias 

Argumentativas” do 

texto dissertativo-

argumentativo 

disponível na sala de 
aula google. 

Leia os textos 

dissertativos 

incompletos, e redija 

para cada um deles um 

desenvolvimento com 
dois parágrafos, 

seguindo os modelos 

indicados nessa aula.  

revisão de vocabulário e 
gramática nas páginas 26 e 

27. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xtLR4_bsyEk
https://youtu.be/xtLR4_bsyEk


 
 

TURMA 216I 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 MAT 
Módulo 1 – Cap. 3 – at. 

complementar (p. 47 e 48) 
(material de apoio: vídeo 

06) 

BIO 
Assistir Vídeoaula (parte 1 

e 2) Citoplasma e organelas 
citoplasmáticas 

MAT 
Módulo 1 – Cap. 3 (lista de 

exercícios) 
(material de apoio: vídeo 

06,07 e 08) 

GEO 
Assistir aula 

disponibilizada no Google 
Sala de aula (classroom) 

Assistir aula online – 
plataforma Google 

classroom – para reforçar 
conteúdo e tirar dúvidas. 
Responder p.34 e 35 do 
capítulo 3 do Módulo 1. 

GRA 
Livro:  Estudo da 

Linguagem – Módulo 1 
(Capítulo 2) Conteúdo: 

Variações Linguísticas II – 
Atos de fala: Oralidade e 

escrita 
Atividades p. 33 0 36 

08:05 FÍS 
Videoaula com a 

apresentação do conteúdo 
(cinemática vetorial) 

Continuação - Videoaula 
com a apresentação do 
conteúdo (cinemática 

vetorial) 
 

FÍS 
Resolução de exercício do 

livro, capítulo 3 
 

GRA 
Livro:  Estudo da 

Linguagem – Módulo 1 
(Capítulo 2) Conteúdo: 
Variações Linguísticas II 

(Sociocultural e Contexto) 
Assistir ao vídeo e 
responder às duas 
perguntas do vídeo 

ESP 
Assistir o vídeo feito pela 

professora com a 
explicação das conjugações 
dos verbos no presente de 

indicativo. 
Fazer as atividades 
propostas no google 

classroom, completando os 
espaços vazios com o verbo 

proposto em cada frase. 
Fazer os exercícios do livro 

texto pag. 21 a 27 
Conjugar em todas as 
pessoas 20 verbos no 

presente de indicativo. 

HIS 
Aula on-line no Classroom, 
sexta-feria no nosso tempo 

de aula. 

08:55 ING 
“Unit 3 - A1”, (Slides) + 

assistir a 1 vídeo de 
orientação sobre o 

conteúdo. 
Vídeo aula 

Grammar, responder as 
questões da página 34 

(Questões 1 e 2). 
 

FIL 
Cotidiano e conhecimento. 

Pesquisar sobre o 
ceticismo. Leitura e fazer 
um fichamento do que 

considera relevante para a 
aprendizagem 

Exercício disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

MAT 
Módulo 1 – Cap. 3 (lista de 

exercícios) 
(material de apoio: vídeo 

06,7 e 08) 

BIO 
Assistir Vídeoaula (parte 3 

e 4) Citoplasma e organelas 
citoplasmáticas 

LIT 
Assistir e comentar o 

documentário sobre o Rei 
Artur 

Participar da aula no 
https://meet.google.com/?

pli=1&authuser=0 
Fazer comentário sobre o 

documentário no 
https://classroom.google.c

om/h  até o dia 26/04 

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


 
Modulo. Cap. 2 Os 

problemas filosóficos. 
 

10:10 LIT 

Ler o capítulo 04 do 
Módulo 02 

Ver a apresentação sobre 
Trovadorismo 

Fazer os exercícios do 
capítulo 04 Modulo 2 

 
 

MAT 

Módulo 1 – Cap. 3 (p.27 e 
28) 

(material de apoio: vídeo 07 
e 08) 

ER 

Leitura do texto disponível 
na disponível na plataforma 
Google classroom. 

Exercício com questões 
objetivas e dissertativas 

plataforma Google 

classroom. 

QUI 

Serão postadas no portal as 
dúvidas enviadas e todos 
devem assistir aos novos 
vídeos (google classroom).  

Realizar as tarefas das 
páginas 38 e 39 do capítulo 

02. 

ING 

Live – Sexta (24 ⁄ 04) – Via 
Google Classroom 

Rever o conteúdo utilizando 
os slides da Unit 3 A1. 

“Unit 3 A1 – Extra 
Worksheet”, responder 

questões propostas e 
retornar atividade via 

Google Classroom. 

11:00 HIS 
Finalizar o QUIZ no 
Classroom – Da pré-

história à Grécia Antiga até 
sexta-feira, dia 24.04 

 
 
 

GEO 
Assistir aula e arquivo MP4 
disponibilizados no Google 
Sala de Aula (classroom). 

Responder p.19, capítulo 3 
do Módulo 1. 

 
 

ART 
Assistir vídeo aula do 

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

Antigo: A arte e a 
imortalidade. 

Atividades páginas 13 e 14 
(A correção das atividades 

será postada no Classroom) 

QUI 
Serão postadas no portal as 
dúvidas enviadas e todos 
devem assistir aos novos 
vídeos (google classroom).  

Realizar as tarefas das 
páginas 38 e 39 do capítulo 

02. 

MAT 
Módulo 1 – Cap. 3 (lista de 

exercícios) 
(material de apoio: vídeo 

06,7 e 08) 
 

 
14:05 

GRA 
Os discentes deverão 

baixar a lista de exercício 
na sala Google com base 
nas questões do SIS e 

PSC2. 
Obs. O gabarito também 

será disponível ao término 
da atividade. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

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 a 
conclusão com os 5 

elementos da proposta de 
intervenção que está 

faltando. 

Obs: Deve-se seguir o 
projeto de texto 

apresentado na introdução, 
ou seja, finalize sua 

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

repertório apresentado na 
introdução. 

LIT 

Assistir à vídeoaula 

sobre o assunto 

https://youtu.be/vbzT8

LtOoIA . 

 
Responder às questões 

indicadas de vestibular 

nas atividades do google 

forms sobre 

“Trovadorismo”. 

SOC 
Videoaula, onde o aluno 
deve fazer um resumo ou 

fichamento de cada 
capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra que pode 
ser enviada.  que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo. (Google 

Classroom) 

FÍS 
Assistir vídeo aula : AULA 4 

– Tira dúvidas – lista – 
Disponível : Google 

classroom 
 

https://youtu.be/vbzT8LtOoIA
https://youtu.be/vbzT8LtOoIA


 
As atividades serão 
corrigidas no Google 

classroom 

14:55 ING 
Livro Developing Exam 
Skills", p. 20, "Foco no 
ENEM, responder às 
questões 8 a 12, mas 

páginas 20 e 21. 

FÍS 
Resolver lista de exercícios 

– Lista 4 – queda livre e 
lançamento vertical – 

Disponível: Google 
classroom 

 

HIS 
Exercício sobre a Videoaula 

parte 1 – Antiguidade 
Clássica 

A Monarquia Romana 
Google Sala de Aula – 

Formulários Google 
Exercício sobre a Videoaula 

parte 2 – Antiguidade 
Clássica 

A República Romana 
Google Sala de Aula - 
Formulários Google 

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

conteúdo Eras Geológicas e 
aplicar o conhecimento no 

exercício de fixação através 
da lista postada no Google 

Classroom 

QUI 
Live (aula ao vivo) 

16:10 BIO 
Organelas Citoplasmáticas: 
Complexo Golgiense (C.G). 

Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 
 

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

conteúdo Estrutura da 
Terra e aplicar o 

conhecimento no exercício 
de fixação através da lista 

postada no Google 

Classroom 

MAT 
Resolver as questões de 17 
a 20 das páginas 21 e 22 

do Caderno Mais – Módulo 
3.3. 

MAT 
Aula Tira-dúvidas na 

Google Sala de Aula da 
turma. 

EF 
Assistir o vídeo através do 

link 
https://youtu.be/ML9hX0
VlmCQ 
https://youtu.be/d0HX8L
V2BaY 
https://youtu.be/efK68u3l
bnM  

Realizar um resumo dos 
vídeos. 

17:00 QUI 
Exercícios de fixação 

L.INT. 
Livro:  Interpretação de 

Textos  – Módulo 1 
(Capítulo 3) 

Gêneros textuais PARTE 2 
Lista anexada na google 

classroom 

MAT 
Resolver as questões de 21 
a 24 das páginas 23 e 24 

do Caderno Mais – Módulo 
3. 

HIS 
Exercício sobre a Videoaula 
parte 3 – Antiguidade 
Clássica 
O Império Romano 

Google Sala de Aula - 

Formulários Google 

BIO 
Organelas Citoplasmáticas: 

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

online (classroom). 

- Fazer o exercício proposto 
pelo professor. 

 

https://youtu.be/ML9hX0VlmCQ
https://youtu.be/ML9hX0VlmCQ
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/d0HX8LV2BaY
https://youtu.be/efK68u3lbnM
https://youtu.be/efK68u3lbnM

