
 
 

CRONOGRAMA SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 2ª SÉRIE 

Período: Período: 25 a 29 de maio de 2020 

TURMA 221 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 BIO 
Aula 01: 

- Lista de Exercícios de 

Mutações 

BIO 
Aula 02: Aula on-line: 

Sistema Digestório. 

 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 

professor e com os colegas 
para correção dos 

exercícios de revisão 
seguindo as orientações 

enviadas no Google 
Classroom. 

 
 

RED 
Videoaula referente ao 

texto dissertativo-

argumentativo enfatizando 
o critério B de avaliação do 

SIS. 
Obs: Após a aula será 

disponível a atividade na 
sala Google para que os 

alunos possam responder 
e encaminhar no tempo 

previsto. 

GEO 
3ª aula: 

Assista: Memória TVT - 

Balbina - Uma usina de 
erros! 

https://youtu.be/kMFhRO
nBfDg 

 

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

são os objetos do 
conhecimento 

Resolver exercícios de 
números: 57; 58; 59 e 60 
da página 602 do livro-

texto 

ING 
Responder a atividade 

Review activity – Unit 02 
Grammar disponibilizada 

na plataforma. 
 
 
 

SOC 
Live interdisciplinar 

 

MAT 
Aula on-line: quarta feira 

(3 tempos) Lista de 
exercícios 

 

FÍS 
Resolver os exercícios 
p:175 – (P.141, P.142)   
PARTE I - disponível: 
(Google Classroom) 

 

08:55 FÍS 
Resolver os exercícios 
p:175 – (P.138, P.140)   
PARTE I - disponível: 
(Google Classroom) 

 

FÍS 
Aula on-line – 

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

Google Meet 

MAT 
Aula on-line: segunda 

feira (2 tempos) Lista de 
exercícios 

BIO 
Aula 03: Vídeo aula de 

Resolução de exercícios. 

MAT 
Aula on-line: quinta feira 
(2 tempos) sobre o objeto 

de o conhecimento 

10:10 QUI 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

 
 

FIL 
Aula on-line 

GEO 
1ª aula: 

Resolução das questões de 
revisão sobre matriz 

energética e novos rumos – 
Eficiência energética 

HIS 
Aula explicativa para o 

aluno através de aulas on-
line. O aluno deve fazer os 

exercícios de lista de 
exercícios que serão 

LIT 
2ª aula - Fazer os 

exercícios do capítulo 18 
do livro de Literatura / Ler 

o livro A Moreninha de 

https://youtu.be/kMFhROnBfDg
https://youtu.be/kMFhROnBfDg


 
“made in Germany”, p. 440 

e 441 do plus II novo. 
Resolução do Caderno do 
Estudante II antigo, p. 86, 

87 e 88. 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

Joaquim Manuel de 
Macedo 

11:00 QUI 
Continuar a lista de 

exercícios 

ART 
Aula on-line – Preparação 
para a leitura dramática do 

projeto La Salle em cena 

QUI 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

 

HIS 
Aula explicativa para o 

aluno através de aulas on-
line. O aluno deve fazer os 

exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

MAT 
. Pesquisar vídeos ou sites 

sobre probabilidade 
condicional. Pesquisar o 

vídeo Filme A PROVA 

11:50 GRA 
Aula on-line sobre Verbos 
Irregulares e correção das 

atividades 
Correção das atividades 

páginas 383 e 384 
 

EF 
Aula Prática on-line no 

Meeting 
Material: Uniforme de 

Educação Física; 
garrafinha de água;1 

colchonete ou toalha de 
banho grande. 

Link: disponibilizado no 
mural da turma um dia 

antes da aula. 

QUI 
Continuar a lista de 

exercícios 

GEO 
2ª aula: 

Assistir aula online – 
plataforma Google 

classroom. 
 

HIS 
Aula explicativa para o 

aluno através de aulas on-
line. O aluno deve fazer os 

exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

14:05 --- --- GRA 
Lista anexada no Google 

Classroom 

--- --- 

14:55 --- --- ER 
Tema: Momento 

Socioemocional: estude 

MENOS, estude MELHOR 

Assista o vídeo: 

https://www.youtube.com

/watch?v=ZmWVJ-vQLEs 

Construa a sua LINHA DO 

TEMPO e faça uma auto 

avaliação, conforme 

modelo disponibilizado na 

plataforma Google 

Classroom. 

 

--- --- 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmWVJ-vQLEs
https://www.youtube.com/watch?v=ZmWVJ-vQLEs


 
16:10 --- --- FÍS 

Assistir videoaula – 
TERMODINÂMICA – 
PARTE 2 - Disponível: 
(Google Classroom) via 

Google Meet 

--- --- 

17:00 --- --- LIT 
1ª aula- Leitura dramática 
do roteiro adaptado (aula 

on-line) 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 222 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 FIS 
Resolver os exercícios 
p:175 – (P.138, P.140)   
PARTE I - disponível: 
(Google Classroom) 

 

 

FÍS 
Aula on-line – 

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

Google Meet 

GEO 
3ª aula: 

Assista: Memória TVT - 
Balbina - Uma usina de 

erros! 
https://youtu.be/kMFhRO

nBfDg 

BIO 
Aula 03: Vídeo aula de 

Resolução de exercícios. 

SOC 
Lista de atividades: 

Determinismo social e 
Mobilidade social 

08:05 BIO 
Aula 01: 

- Lista de Exercícios de 
Mutações 

FIL 
Aula on-line 

MAT 
Aula on-line: terça feira (4 
tempos) Lista de exercícios 

QUI 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

ART 
Aula on-line – Preparação 
para a leitura dramática do 

projeto La Salle em cena 

08:55 ING 
Responder a atividade 

Review activity – Unit 02 
Grammar disponibilizada 

na plataforma 

BIO 
Aula 02: Aula on-line: 

Sistema Digestório. 

ING 
Live interdisciplinar 

QUI 
Continuar a lista de 

exercícios 

GRA 
Lista anexada no Google 

Classroom 
 

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

são os objetos do 
conhecimento. Resolver 

exercícios de números: 57; 
58; 59 e 60 da página 602 

do livro texto 

MAT 
Aula on-line: segunda 

feira (4 tempos) Lista de 
exercícios 

 

 

MAT 
Aula on-line: quarta feira 
(4 tempos) sobre o objeto 

de o conhecimento 
 

 

LIT 
2ª aula - Fazer os 

exercícios do capítulo 18 
do livro de Literatura / Ler 

o livro A Moreninha de 

Joaquim Manuel de 
Macedo 

HIS 
Aula explicativa para o 

aluno através de aulas on-
line. O aluno deve fazer os 

exercícios de lista de 

exercícios que serão 
encaminhadas referente a 

cada capítulo 

11:00 GEO 
1ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom. 
 

GRA 
Aula on-line sobre Verbos 
Irregulares e correção das 

atividades 
Correção das atividades 

páginas 383 e 384 

 

LIT 
1ª aula- Leitura dramática 
do roteiro adaptado (aula 

on-line) 
 

MAT 
. Pesquisar vídeos ou sites 

sobre probabilidade da 
união de dois eventos. 

Pesquisar o vídeo Filme A 
PROVA 

HIS 
Aula explicativa para o 

aluno através de aulas on-
line. O aluno deve fazer os 

exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

11:50 GEO 
2ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom. 

EF 
Aula Prática on-line no 

Meeting 
Material: Uniforme de 

Educação Física; 

RED 
Videoaula referente ao 

texto dissertativo-
argumentativo enfatizando 

HIS 
Aula explicativa para o 

aluno através de aulas on-
line. O aluno deve fazer os 

exercícios de lista de 

FÍS 
Resolver os exercícios 
p:175 – (P.141, P.142)   
PARTE I - disponível: 
(Google Classroom) 

https://youtu.be/kMFhROnBfDg
https://youtu.be/kMFhROnBfDg


 
 garrafinha de água;1 

colchonete ou toalha de 
banho grande. 

Link: disponibilizado no 
mural da turma um dia 

antes da aula. 

o critério B de avaliação do 
SIS. 

Obs: Após a aula será 
disponível a atividade na 
sala Google para que os 

alunos possam responder 
e encaminhar no tempo 

previsto. 

exercícios que serão 
encaminhadas referente a 

cada capítulo 

 

14:05 --- --- FÍS 

Assistir videoaula – 
TERMODINÂMICA – 

PARTE 2 - Disponível: 
(Google Classroom) via 

Google Meet 

--- --- 

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

exercícios sobre 
concentrações. 

--- --- 

16:10 --- --- QUI 
Continuar a lista de 

exercícios 

--- --- 

17:00 --- --- ER 
Tema: Momento 

Socioemocional: estude 

MENOS, estude MELHOR 

Assista o vídeo: 

https://www.youtube.com

/watch?v=ZmWVJ-vQLEs 

Construa a sua LINHA DO 

TEMPO e faça uma auto 

avaliação, conforme 

modelo disponibilizado na 

plataforma Google 

Classroom. 

 

--- --- 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmWVJ-vQLEs
https://www.youtube.com/watch?v=ZmWVJ-vQLEs


 
 

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. Resolver 

exercícios de números: 57; 

58; 59 e 60 da página 602 
do livro 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os colegas 

para correção dos 
exercícios de revisão 

seguindo as orientações 
enviadas no Google 

Classroom 

MAT 
Aula on-line: quinta feira 
(3 tempos) sobre o objeto 

de o conhecimento 
 
 

HIS 
Aula explicativa para o 

aluno através de aulas on-
line. O aluno deve fazer os 

exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

HIS 
Aula explicativa para o 

aluno através de aulas on-
line. O aluno deve fazer os 

exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

08:05 QUI 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

 

BIO 
Aula 01: 

- Lista de Exercícios de 
Mutações 

 

QUI 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

 

BIO 
Aula 03: Vídeo aula de 

Resolução de exercícios. 

HIS 
Aula explicativa para o 

aluno através de aulas on-
line. O aluno deve fazer os 

exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

08:55 QUI 
Continuar a lista de 

exercícios 

GRA 
Aula on-line sobre Verbos 
Irregulares e correção das 

atividades 
Correção das atividades 

páginas 383 e 384 

QUI 
Continuar a lista de 

exercícios 

MAT 
. Pesquisar vídeos ou sites 

sobre probabilidade da 
união de dois eventos. 

Pesquisar o vídeo Filme A 
PROVA 

GEO 
Assistir aula on-line – 

plataforma Google 
classroom 

10:10 ING 
Responder a atividade 

Review activity – Unit 02 
Grammar disponibilizada 

na plataforma 

BIO 
Aula 02: Aula on-line: 

Sistema Digestório. 
 

RED 
Live interdisciplinar 

FIL 
Aula on-line 

FÍS 
Resolver os exercícios 
p:175 – (P.141, P.142)   
PARTE I - disponível: 
(Google Classroom) 

11:00 MAT 
Aula on-line: segunda 

feira (5 tempos) Lista de 
exercícios 

 
 

MAT 
Aula on-line: terça feira (5 

tempos) Lista de exercícios 
 
 

GEO 
Aula on-line – leitura 

dramática La Salle em 
Cena – plataforma Google 

classroom. 

FÍS 
Assistir videoaula – 

TERMODINÂMICA – 
PARTE 2 - Disponível: 
(Google Classroom) via 

Google Meet 
 

LIT 
2ª aula - Fazer os 

exercícios do capítulo 18 
do livro de Literatura / Ler 

o livro A Moreninha de 
Joaquim Manuel de 

Macedo 

11:50 ART FÍS GEO EF SOC 



 
Aula on-line – Preparação 
para a leitura dramática do 

projeto La Salle em cena 

Resolver os exercícios 
p:175 – (P.138, P.140)   
PARTE I - disponível: 
(Google Classroom) 

Assista: Memória TVT - 
Balbina - Uma usina de 

erros! 
https://youtu.be/kMFhRO

nBfDg 

Aula Prática on-line no 
Meeting 

Material: Uniforme de 
Educação Física; 

garrafinha de água;1 
colchonete ou toalha de 

banho grande. 
Link: disponibilizado no 
mural da turma um dia 

antes da aula. 

Lista de atividades: 
Determinismo social e 

Mobilidade social 

14:05 --- --- ER 

Tema: Momento 

Socioemocional: estude 

MENOS, estude MELHOR 

Assista o vídeo: 

https://www.youtube.com

/watch?v=ZmWVJ-vQLEs 

Construa a sua LINHA DO 

TEMPO e faça uma auto 

avaliação, conforme 

modelo disponibilizado na 

plataforma Google 

Classroom. 

--- --- 

14:55 --- --- FÍS 
Aula on-line – 

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

Google Meet 

--- --- 

16:10 --- --- LIT 
1ª aula- Leitura dramática 
do roteiro adaptado (aula 

on-line) 

--- --- 

17:00 --- --- GRA 

Lista anexada no Google 
Classroom 

--- --- 

 

 

 

https://youtu.be/kMFhROnBfDg
https://youtu.be/kMFhROnBfDg
https://www.youtube.com/watch?v=ZmWVJ-vQLEs
https://www.youtube.com/watch?v=ZmWVJ-vQLEs


 
 

TURMA 224 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 GEO 
1ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom. 

MAT 
. O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 
conhecimento. Resolver 

exercícios de números: 57; 

58; 59 e 60 da página 602 
do livro texto 

GRA 
Lista anexada no Google 

Classroom 
 

QUÍ 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

 

MAT 
. Pesquisar vídeos ou sites 

sobre probabilidade da 
união de dois eventos. 

Pesquisar o vídeo Filme A 
PROVA 

08:05 GEO 
2ª aula: 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom. 
 

LIT 
1ª aula - Fazer os 

exercícios do capítulo 18 
do livro de Literatura / Ler 

o livro A Moreninha de 
Joaquim Manuel de 

Macedo 

RED 
Videoaula referente ao 

texto dissertativo-
argumentativo enfatizando 
o critério B de avaliação do 

SIS. 
Obs: Após a aula será 

disponível a atividade na 
sala Google para que os 

alunos possam responder 
e encaminhar no tempo 

previsto. 

HIS 
Aula explicativa para o 

aluno através de aulas on-
line. O aluno deve fazer os 

exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 
cada capítulo 

GEO 
3ª aula: 

Assista: Memória TVT - 
Balbina - Uma usina de 

erros! 
https://youtu.be/kMFhRO

nBfDg 

08:55 BIO 
Aula 01: 

- Lista de Exercícios de 
Mutações 

 

MAT 
Aula on-line: Lista de 

exercícios 
 
 

FIL 
Aula on-line 

HIS 
Aula explicativa para o 

aluno através de aulas on-
line. O aluno deve fazer os 

exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 

cada capítulo 

HIS 
Aula explicativa para o 

aluno através de aulas on-
line. O aluno deve fazer os 

exercícios de lista de 
exercícios que serão 

encaminhadas referente a 

cada capítulo 

10:10 FÍS 
Resolver os exercícios 

p:175 – (P.138, P.140)   
PARTE I - disponível: 
(Google Classroom) 

 

ING 
Responder a atividade 

Review activity – Unit 02 
Grammar disponibilizada 

na plataforma 

ING 
Participar de 

videoconferência com o 
professor e com os colegas 

para correção dos 
exercícios de revisão 

seguindo as orientações 
enviadas no Google 

Classroom. 

MAT 
Aula on-line: sobre o 

objeto de o conhecimento 

BIO 
Aula 03: Vídeo aula de 

Resolução de exercícios. 

https://youtu.be/kMFhROnBfDg
https://youtu.be/kMFhROnBfDg


 
11:00 GRA 

Aula on-line sobre Verbos 
Irregulares e correção das 

atividades 
Correção das atividades 

páginas 383 e 384 

FÍS 
Aula on-line – 

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

Google Meet 

MAT 
Aula on-line. Lista de 

exercícios 

BIO 
Aula 02: Aula on-line: 

Sistema Digestório. 
 

FÍS 
Resolver os exercícios 
p:175 – (P.141, P.142)   
PARTE I - disponível: 
(Google Classroom) 

 

11:50 QUÍ 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 

concentrações. 
 

ART 
Aula on-line – Preparação 
para a leitura dramática do 

projeto La Salle em cena 

SOC 
Live interdisciplinar 

EF 
Aula Prática on-line no 

Meeting 

Material: Uniforme de 
Educação Física; 

garrafinha de água;1 
colchonete ou toalha de 

banho grande. 
Link: disponibilizado no 
mural da turma um dia 

antes da aula. 

QUÍ 
Continuar a lista de 

exercícios 

14:05 --- --- QUÍ 
Continuar a lista de 

exercícios 

--- --- 

14:55 --- --- LIT 
2ª aula- Leitura dramática 
do roteiro adaptado (aula 

on-line) 

--- --- 

16:10 --- --- ER 
Tema: Momento 

Socioemocional: estude 

MENOS, estude MELHOR 

Assista o vídeo: 

https://www.youtube.com

/watch?v=ZmWVJ-vQLEs 

Construa a sua LINHA DO 

TEMPO e faça uma auto 

avaliação, conforme 

modelo disponibilizado na 

plataforma Google 

Classroom. 

--- --- 

17:00 --- --- FÍS 
Assistir videoaula – 

TERMODINÂMICA – 
PARTE 2 - Disponível: 

--- --- 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmWVJ-vQLEs
https://www.youtube.com/watch?v=ZmWVJ-vQLEs


 
(Google Classroom) via 

Google Meet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 225 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- --- HIS 
Atividade do livro 360º - 

Antiga versão – Leia sobre 
a Revolução Industrial e 
responda as questões da 

página 446 – Questão 6 e p 

447 questões 8 e 9. 
Atividade do livro 360º 

Nova versão – p 428 e 429 

Entregar as tarefas até o 
dia 29.05 

--- --- 

08:55 --- --- ART 
Live Class – Neo-

Impressionismo e Pós-
Impressionismo. 

ATIVIDADES: Lista de 
questões de vestibulares 

--- --- 

10:10 --- --- QUÍ 
Continuar a lista de 

exercícios 

--- --- 

11:00 --- --- SOC 
Lista de atividades: 

Determinismo social e 

Mobilidade social 

--- --- 

13:15 FÍS 
1ª Aula 

O aluno deve assistir à 
aula ao vivo, link abaixo. 

LIVE 1: 
https://meet.google.com/g

fq-bgaw-ntx 

FÍS 
2ª Aula 

O aluno deve assistir à 
aula ao vivo, link abaixo. 

LIVE 2: 
https://meet.google.com/s

mw-eryo-fkn 

ER 
Tema: Momento 

Socioemocional: estude 

MENOS, estude MELHOR 

Assista o vídeo: 

https://www.youtube.com

/watch?v=ZmWVJ-vQLEs 

Construa a sua LINHA DO 

TEMPO e faça uma auto 

avaliação, conforme 

modelo disponibilizado na 

LIT 
2ª aula- Ler o livro A 

Moreninha de Joaquim 
Manuel de Macedo 

FIL 
Aula on-line 

https://meet.google.com/gfq-bgaw-ntx
https://meet.google.com/gfq-bgaw-ntx
https://meet.google.com/smw-eryo-fkn
https://meet.google.com/smw-eryo-fkn
https://www.youtube.com/watch?v=ZmWVJ-vQLEs
https://www.youtube.com/watch?v=ZmWVJ-vQLEs


 
plataforma Google 

Classroom. 

14:05 MAT 
Aula on-line –Permutações 
com elementos repetidos – 

(25/05) – 2º tempo  

MAT 
Atividade sobre 

permutações págs. 550 
(questões 78, 79,80) – 
Versão nova do livro. 

Atividade sobre 
permutações pág. 483 
(questões 71, 72,73) – 
Versão antiga do livro 

A atividade deve ser 
postada na plataforma do 

Google Classroom até o dia 
29/05/2020 

MAT 
Live interdisciplinar 
Aula on-Line – Leitura 

Dramática (27/05 

MAT 
Atividade sobre 

permutações págs. 550 
(questões 81 e 82) – Versão 

nova do livro. 
Atividade sobre 

permutações pág. 483 
(questões 74 e 75) – Versão 

antiga do livro. 

A atividade deve ser 
postada na plataforma do 

Google Classroom até o dia 
29/05/2020 

EF 
Aula Prática on-line no 

Meeting 
Material: Uniforme de 

Educação Física; 
garrafinha de água;1 

colchonete ou toalha de 
banho grande. 

Link: disponibilizado no 

mural da turma um dia 
antes da aula. 

14:55 HIS 
Aula On-line – Classroom 
sobre a Revolução Inglesa 

 

LIT 
1ª aula - Fazer os 

exercícios do capítulo 18 
do livro de Literatura 

GRA 
Lista anexada no Google 

Classroom 

BIO 
Aula 02: Aula on-line: 

Sistema Digestório. 
 

QUÍ 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

16:10 QUÍ 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

 
 

HIS 
Atividade do livro 360º - 

Antiga versão 446 – 
Questões de 1 a 5 

Atividade do livro 360º - 
Nova versão 427 – 

Questões 1 a 4 

FÍS 
3ª Aula 

O aluno deve ler no livro 
texto os exercícios 

resolvidos e resolver os 
exercícios indicados do 

lista. 

GEO 
Responder lista de 

Exercícios 
 

QUÍ 
Continuar a lista de 

exercícios 

17:00 MAT 
Atividade sobre 

permutações págs. 550 
(questões 77) – Versão 

nova do livro. 
Atividade sobre 

permutações pág. 483 
(questões 69, 70) – Versão 

antiga do livro. 

A atividade deve ser 
postada na plataforma do 

Google Classroom até o dia 
29/05/2020 

BIO 
Aula 01: 

- Lista de Exercícios de 
Mutações 

 

GEO 
Aula on-line 

 
 

ING 
No livro “Perspective 2”, o 
aluno deverá acompanhar 
a revisão e a correção dos 
exercícios das páginas 100 
a 102 durante a aula on 
line via Google Meet até 

29/05/2020 

FÍS 
4ª Aula 

O aluno deve ler no livro 
texto os exercícios 

resolvidos e resolver os 
exercícios indicados na 

lista. 

17:50 GRA GEO 
Ler e refletir sobre as 

Migrações Internacionais 

ING RED 
Assistir ao “Competências: 

coesão textual- C4” na 

BIO 
Aula 03: Vídeo aula de 

Resolução de exercícios. 



 
Aula on-line sobre Verbos 
Irregulares e correção das 

atividades 
Correção das atividades 

páginas 383 e 384 
 

página 99 a 105 - capítulo 
5. 
 
 

Atividade interdisciplicar, 
que consciste na leitura 
dramática da obra “Til”. 
Apresentação – relação 
com os componentes 

literários. 

LIVE da turma 225 (28.05 
no 6º tempo) 

Realizar a produção textual 
a partir da temática 
abordada em sala. 

Entrega: 29/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TURMA 226 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- --- ART 
Live Class – Neo-

Impressionismo e Pós-
Impressionismo. 

ATIVIDADES: Lista de 
questões de vestibulares 

--- --- 

08:55 --- --- SOC 
Lista de atividades: 

Determinismo social e 
Mobilidade social 

--- --- 

10:10 --- --- GRA 
Lista anexada no Google 

Classroom 

--- --- 

11:00 --- --- GEO 
Ler e refletir sobre as 

Migrações Internacionais 
página 99 a 105 - capítulo 

5. 

--- --- 

13:15 BIO 
Aula 01: 

- Lista de Exercícios de 
Mutações 

 

BIO 
Aula 02: Aula on-line: 

Sistema Digestório. 
 

ING 
Atividade interdisciplicar, 
que consciste na leitura 
dramática da obra “Til”. 
Apresentação – relação 
com os componentes 

literários. 

GEO 
Responder lista de 

Exercícios 
 

MAT 
Atividade sobre 

permutações págs. 550 
(questões 78, 79,80) – 
Versão nova do livro. 

Atividade sobre 
permutações pág. 483 
(questões 71, 72,73 ) – 
Versão antiga do livro. 
A atividade deve ser 

postada na plataforma do 
Google Classroom até o dia 

29/05/2020 

14:05 HIS 
Aula On-line – Classroom 
sobre a Revolução Inglesa 

 
 

FÍS 
2ª Aula 

O aluno deve assistir à 
aula ao vivo, link abaixo. 

LIT 
1ª aula- Leitura dramática 
do roteiro adaptado (aula 

on-line) 
 

ING 
No livro “Perspective 2”, o 
aluno deverá acompanhar 
a revisão e a correção dos 
exercícios das páginas 100 
a 102 durante a aula on 

EF 
Aula Prática on-line no 

Meeting 
Material: Uniforme de 

Educação Física; 
garrafinha de água;1 



 
LIVE 2: 

https://meet.google.com/y
pc-iqcy-mtb 

 

line via Google Meet até 
29/05/2020 

colchonete ou toalha de 
banho grande. 

Link: disponibilizado no 
mural da turma um dia 

antes da aula. 

14:55 FÍS 
1ª Aula 

O aluno deve assistir à 
aula ao vivo, link abaixo. 

LIVE 1: 
https://meet.google.com/u

va-tnjp-hhx 
 

HIS 
Atividade do livro 360º - 

Antiga versão 446 – 
Questões de 1 a 5 

Atividade do livro 360º - 
Nova versão 427 – 

Questões 1 a 4 
 
 

FÍS 
Live interdisciplinar 

MAT 
Atividade sobre 

permutações págs. 550 
(questões 77) – Versão 

nova do livro. 
Atividade sobre 

permutações pág. 483 
(questões 69, 70) – Versão 

antiga do livro. 
A atividade deve ser 

postada na plataforma do 
Google Classroom até o dia 

29/05/2020 

FÍS 
O aluno deve ler no livro 

texto os exercícios 
resolvidos e resolver os 

exercícios indicados do 
lista. 

O aluno deve ler no livro 
texto os exercícios 

resolvidos e resolver os 
exercícios indicados do 

lista. 

16:10 GEO 
Aula on-line 

 
 

GRA 
Aula on-line sobre Verbos 
Irregulares e correção das 

atividades 
Correção das atividades 

páginas 383 e 384 

MAT 
Aula on-Line – Dúvidas 
sobre as atividades da 

semana (27/05) 
 

BIO 
Aula 03: Vídeo aula de 

Resolução de exercícios. 

MAT 
Atividade sobre 

permutações págs. 550 
(questões 81 e 82) – Versão 

nova do livro. 
Atividade sobre 

permutações pág. 483 
(questões 74 e 75) – Versão 

antiga do livro. 
A atividade deve ser 

postada na plataforma do 
Google Classroom até o dia 

29/05/2020 

17:00 QUÍ 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

 

MAT 
Aula on-line –Permutações 
com elementos repetidos – 

(26/05) 

QUÍ 
Aula on-line correção dos 

exercícios sobre 
concentrações. 

 

LIT 
2ª aula - Fazer os 

exercícios do capítulo 18 
do livro de Literatura / Ler 

o livro A Moreninha de 
Joaquim Manuel de 

Macedo 

HIS 
Atividade do livro 360º - 

Antiga versão – Leia sobre 
a Revolução Industrial e 

responda as questões da 
página 446 – Questão 6 e p 

447 questões 8 e 9. 
Atividade do livro 360º 

Nova versão – p 428 e 429 
Entregar as tarefas até o 

dia 29.05 

https://meet.google.com/ypc-iqcy-mtb
https://meet.google.com/ypc-iqcy-mtb
https://meet.google.com/uva-tnjp-hhx
https://meet.google.com/uva-tnjp-hhx


 
17:50 QUÍ 

Continuar a lista de 
exercícios 

RED 
Assistir ao “Competências: 

coesão textual- C4” na 
LIVE da turma 226 (26.05 

no 6ºtempo);  
Realizar a produção textual 

a partir da temática 
abordada em sala. 

Entrega: 29/05/2020 

QUÍ 
Continuar a lista de 

exercícios 

FIL 
Aula on-line 

ER 
Tema: Momento 

Socioemocional: estude 

MENOS, estude MELHOR 

1)Assista o vídeo: 

https://www.youtube.com

/watch?v=ZmWVJ-vQLEs 

2) Construa a sua LINHA 

DO TEMPO e faça uma 

auto avaliação, conforme 

modelo disponibilizado na 

plataforma Google 

Classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmWVJ-vQLEs
https://www.youtube.com/watch?v=ZmWVJ-vQLEs


 
 

TURMA 227I 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 QUÍ 
Aula on-line sobre calores 

de reação (resolução de 
exercícios) 

 

FÍS 
Videoaula (resolução de 

exercício) – Propagação de 
calor (Convecão térmica, 
Irradiação térmica, Lei de 

Stefan – Boltzmann, 

aplicações e efeito da 
irradiação) 

ART 
Live Class – Neo-

Impressionismo e Pós-
Impressionismo. 

ATIVIDADES: Lista de 
questões de vestibulares 

MAT 
Aula on-line: terça-feira (2 
tempos) Lista de exercícios 

HIS 
Atividade do livro 360º - 

Nova versão 427 – 
Questões 1 a 4 

Atividade do livro 360º - 
Antiga versão – Leia sobre 

a Revolução Industrial e 
responda as questões da 
página 446 – Questão 6 e 

p. 447 questões 8 e 9. 
Atividade do livro 360º 

Nova versão – p. 428 e 429 

08:05 GRA 
Aula on-line sobre Verbos 
Irregulares e correção das 

atividades 
Correção das atividades 

páginas 383 e 384 
 
 

MAT 
Aula on-line: segunda-feira 

(3 tempos) Lista de 
exercícios 

LIT 
2ª aula- Leitura dramática 
do roteiro adaptado (aula 

on-line) 

ING 
Acessar o GOOGLE CLASS 

para assistir vídeo aula 
sobre PAST PERFECT e 

PAST PERFECT 
PROGRESSIVE e correção 

de exercícios; 
Atualizar atividades 
pendentes no livro e 

plataforma e fazer o upload 
das atividades solicitadas 

Quem estiver sem o livro, 
responder as questões no 

caderno 

MAT 
Aula on-line: quinta-feira 

sobre o objeto de o 
conhecimento 

08:55 MAT 

. O aluno deverá fazer um 
resumo dos assuntos que 

são os objetos do 

conhecimento. Resolver 
exercícios de números: 57; 
58; 59 e 60 da página 602 

do livro texto 
 
 

GEO 

Assistir aula on-line – 
plataforma Google 

classroom. 

 

GRA 

Lista anexada no Google 
Classroom 

 

ESP 

Acessar a plataforma 
google classroom, para 

observar o uso dos verbos 

de cambio 
Aprender a usa-los e suas 

diferenças. 
Fazer os exercícios com os 
verbos de cambio. Fazer os 

exercícios do livro 360 
grados pag. 185, 186, 187 

QUÍ 

Aula on-line sobre calores 
de reação (resolução de 

exercícios) 

 



 
10:10 GEO 

Assista: Memória TVT - 
Balbina - Uma usina de 

erros! 
https://youtu.be/kMFhRO

nBfDg 

ING 
Acessar o GOOGLE CLASS 

para assistir vídeo aula 
revisando vocabulário 
relativo SEQUENCE 

WORDS e a correção de 
exercícios das p. 32 e 33 

Quem estiver sem o livro, 
responder as questões no 

caderno 

FÍS 
Videoaula (resolução de 

exercício) – Propagação de 
calor (Convecão térmica, 
Irradiação térmica, Lei de 

Stefan – Boltzmann, 
aplicações e efeito da 

irradiação) 

BIO 
Aula 01: 

- Aula online: Mutações 
(Revisão). 

- Videoaula de 
Classificação Biológica. 

 

MAT 
. Pesquisar vídeos ou sites 

sobre probabilidade da 
união de dois eventos. 

Pesquisar o vídeo Filme A 
PROVA 

11:00 LIT 

1ª aula - Fazer os 
exercícios do capítulo 18 do 
livro de Literatura / Ler o 

livro A Moreninha de 
Joaquim Manuel de 

Macedo 
 

HIS 

Aula On-line – Classroom 
sobre a Revolução Inglesa 
Atividade do livro 360º - 

Antiga versão 446 – 
Questões de 1 a 5 

 
 

FIL 

Aula on-line 

ER 

Leitura do texto/artigo: As 

formas de revelação do 

sagrado: os textos, os 

símbolos, as liturgias, as 

ações éticas. 

Exercício disponibilizado 

dentro do apostilado 

BIO 

Aula 02: Exercícios 

14:05 LIT 
Responder às questões 

sobre “Prosa Romântica 3”. 
Assistir à videoaula (25/05) 

sobre “Prosa Romântica” 
em atividades classroom. 

As atividades podem ser 
enviadas pelo classroom 

até o dia 29/05 

ING 
No livro “Developing Exam 

Skills 2”, na sessão 
Questões de Vestibular, 

responder as questões 8 a 
12, nas páginas 30 e 21 até 

29/05/2020 

MAT 
2ª aula – Assistir Videoaula 

sobre Equações 
Trigonométricas. 

 

GEO 
Aula on-line 

QUÍ 
Atividades - Exercícios de 

fixação 

14:55 HIS 
Aula online - Revolução 

Americana – parte 2 
Plataformas - Google sala 

de aula - MEET 

HIS 
Exercício - Revolução 

Americana 
Plataformas - Google sala 

de aula – Formulários Google 

MAT 
3ª aula - Resolver Lista de 

Exercícios 8. 

GRA 
Lista de exercício com base 

nas questões do SIS e 
PSC2. 

FÍS 
Resolver as questões da p. 
306 (T. 266, T. 267 E T. 

269) 

16:10 L.INT 
Aula on-line e resolução 

da lista completa anexada 

no google classroom 

MAT 
1ª aula – Aula On-line com 
a Correção de Exercícios. 

 

GEO 
Live interdisciplinar 

SOC 
Lista de atividades: 

Determinismo social e 

Mobilidade social 

EF 
Aula Prática on-line no 

Meeting 

Material: Uniforme de 
Educação Física; 

garrafinha de água;1 
colchonete ou toalha de 

banho grande. 

https://youtu.be/kMFhROnBfDg
https://youtu.be/kMFhROnBfDg


 
Link: disponibilizado no 
mural da turma um dia 

antes da aula. 

17:00 BIO 
Assistir Vídeo aula (parte 1, 
2 e 3) Glândulas adrenais) 

 

FÍS 
Aula on-line – 

RESOLUÇÃO DE 
QUESTÕES – Disponível: 

(Google Classroom) via 
Google Meet 

 

QUÍ 
Aula on-line 

P.TEXT 
Videoaula referente ao 

texto dissertativo-
argumentativo enfatizando 
o critério B de avaliação do 

SIS. 

Obs: Após a aula será 
disponível a atividade na 

sala Google para que os 
alunos possam responder e 

encaminhar no tempo 
previsto. 

BIO 
Aula on-line 

 

 

 


