
PLANO SEMANAL – ENSINO MÉDIO 

Período: 06 a 08 de abril de 2020 

TURMA 221 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 BIO 
Exercícios Sistema ABO 

- Fazer exercícios 
propostos pelo professor e 

postado no Classroom. 
- Enviar dúvidas, caso 

ocorram. 

BIO 
Exercícios de fator Rh 

- Fazer exercícios 
propostos pelo 

professor e postado no 
Classroom. 

- Enviar dúvidas, caso 

ocorram. 

ING 
Assistir ao vídeo sugerido para 
debate e análise de vocabulário 
How climate affects community 

health - full video 
https://www.youtube.com/watch?v

=JywsWktvODc 

Link e orientações disponibilizadas 
no Google Classroom. 

] Responder questionário 
disponibilizado no Google 

Classroom (Comprehension 2 - 
Exercício sobre o vídeo proposto). E 

enviar o arquivo através da 
plataforma Google Classroom 

 
 

RED GEO 

08:05 MAT 
ANÁLISE COMBINATORIA 
Princípio fundamental de 

contagem 
Exercícios de 

números:01;02;04 E 05 da 
página 529 do livro- texto 

ING 
Assistir ao vídeo 

sugerido para debate e 
análise de vocabulário 

The dark side of 
electronic waste 
recycling - Verge 

Science. 
https://www.youtube.
com/watch?v=vufLW4

xOsS4 
Link e orientações 
disponibilizadas no 
Google Classroom. 

Responder 
questionário 

SOC 
Vídeo aula, onde o aluno deve fazer 
um resumo ou fichamento de cada 
capítulo, mediante as atividades 

que serão encaminhadas referente 
a aula 

MAT FÍS 

https://www.youtube.com/watch?v=JywsWktvODc
https://www.youtube.com/watch?v=JywsWktvODc
https://www.youtube.com/watch?v=vufLW4xOsS4
https://www.youtube.com/watch?v=vufLW4xOsS4
https://www.youtube.com/watch?v=vufLW4xOsS4


disponibilizado no 
Google Classroom 

(Comprehension 1 - 

Exercício sobre o vídeo 
proposto). E enviar o 
arquivo através da 
plataforma Google 

Classroom. 
Acompanhar a 

correção do exercício 
sobre o vídeo proposto 
assistindo a vídeo aula 

3. 

08:55 FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 
3 – correção dos exercícios 

pág.102; (Google 
Classroom) 

FÍS 
Assistir vídeo aula: 

AULA 4 – correção dos 
exercícios pág.102; 
(Google Classroom) 

MAT 
ANÁLISE COMBINATORIA 

Fatorial de um número 
Resolver exercícios de números: 28; 

29 e 32 da página 533 do livro-
texto. 

BIO MAT 

10:10 QUI 
Entrega, pelo portal como 

anexo, da lista sobre 
densidade dos gases e 

retirar as dúvidas, através 
do portal. 

FIL 
Descartes - duvida 

metódica. 
Pesquisar, Ler, 

interpretar e fazer um 
fichamento do que 
considera relevante 

para a aprendizagem 

GEO 
Fazer leitura do material a 
baixo sobre a população 

mundial: 
https://news.un.org/pt/st

ory/2017/06/1589091-
populacao-mundial-

atingiu-76-bilhoes-de-
habitantes 
 

HIS LIT 

 
11:00 

 
QUI 

Entrega, pelo portal como 
anexo, da lista sobre 

densidade dos gases e 
retirar as dúvidas, através 

do portal. 

 
ART 

Assistir vídeo-aula - 
história da Arte sobre 

o Romantismo 
Responder a lista de 
atividade. A correção 
das atividades será 

postada no Classroom 

 
QUI 

Entrega, pelo portal como anexo, da 
lista sobre densidade dos gases e 

retirar as dúvidas, através do 
portal. 

 
HIS 

 
 

MAT 

      

https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes
https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes
https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes
https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes
https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes


11:50 GRA 
Unidade 33 da 

Gramática - 

Colocação 
pronominal 
Atividades p. 

707 
  

EF QUI 
Entrega, pelo portal como anexo, da 

lista sobre densidade dos gases e 

retirar as dúvidas, através do 
portal. 

GEO HIS 

14:05 --- --- GRA 
As atividades postadas no Google 

Classroom e Portal da escola 

--- --- 

14:55 --- --- ER 
Vídeo aula sobre 

Empreendedorismo Social 
Exercício com questões objetivas e 

dissertativas. 

--- --- 

16:10 --- --- FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 4 – 

correção dos exercícios pág.102; 
(Google Classroom) 

--- --- 

17:00 --- --- LIT 
Ler o capítulo 16 do livro de 

Literatura. Ver a 
apresentação com podcast 
sobre Gêneros literários. 

 
 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURMA 222 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 3 – 

correção dos exercícios pág.102; 
(Google Classroom) 

FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 4 – 

correção dos exercícios pág.102; 
(Google Classroom) 

GEO 
Responder exercício proposto 

Google Classroom 
 

BIO SOC 

08:05 BIO 
Exercícios Sistema ABO 

- Fazer exercícios propostos pelo 
professor e postado no Classroom. 
- Enviar dúvidas, caso ocorram. 

FIL 
Descartes - duvida metódica. 

Pesquisar, Ler, interpretar e fazer um 
fichamento do que considera 

relevante para a aprendizagem 

MAT 
ANÁLISE COMBINATORIA 

Fatorial de um número 
Resolver exercícios de 

números: 28; 29 e 32 da 
página 533 do livro-texto. 

QUI ART 
 

08:55 ING 
Assistir ao vídeo sugerido para 

debate e análise de vocabulário The 
dark side of electronic waste 

recycling - Verge Science. 
https://www.youtube.com/watch?v

=vufLW4xOsS4 
Link e orientações disponibilizadas 

no Google Classroom. 
Responder questionário 

disponibilizado no Google 
Classroom (Comprehension 1 - 

Exercício sobre o vídeo proposto). E 
enviar o arquivo através da 

plataforma Google Classroom. 
Acompanhar a correção do exercício 
sobre o vídeo proposto assistindo a 

vídeo aula 3. 
 

BIO 
Exercícios de fator Rh 

- Fazer exercícios propostos pelo 
professor e postado no Classroom. 
- Enviar dúvidas, caso ocorram. 

ING 
Assistir ao vídeo sugerido para 
debate e análise de vocabulário 
How climate affects community 

health - full video 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=JywsWktvODc 
Link e orientações 

disponibilizadas no Google 
Classroom. 

] Responder questionário 
disponibilizado no Google 

Classroom (Comprehension 2 - 
Exercício sobre o vídeo 

proposto). E enviar o arquivo 
através da plataforma Google 

Classroom 

QUI GRA 

10:10 MAT 
ANÁLISE COMBINATORIA 

Princípio fundamental de contagem 
Exercícios de números:01;02;04 E 
05 da página 529 do livro- texto 

MAT 
ANÁLISE COMBINATORIA 

Princípio fundamental de contagem 
Listas de exercícios 

postadas/encaminhadas para cada 
conteúdo 

Pesquisar vídeos ou sites sobre PFC 

MAT 
Listas de exercícios postadas 

encaminhadas para cada 
conteúdo 

Pesquisar vídeos ou sites sobre 
FATORIAL 

LIT HIS 

https://www.youtube.com/watch?v=vufLW4xOsS4
https://www.youtube.com/watch?v=vufLW4xOsS4
https://www.youtube.com/watch?v=JywsWktvODc
https://www.youtube.com/watch?v=JywsWktvODc


11:00 GEO 
Fazer leitura do material a 
baixo sobre a população 

mundial: 
https://news.un.org/pt/sto

ry/2017/06/1589091-
populacao-mundial-atingiu-

76-bilhoes-de-habitantes 
 

GRA 
Unidade 33 da Gramática - 

Colocação pronominal 

Atividades p. 707 
 

LIT 
Ler o capítulo 16 

do livro de 

Literatura 

apresentação com 
podcast sobre 

Gêneros literários. 
 

 

MAT HIS 

11:50 GEO 
Assistir vídeo: Por que tem 
tanta gente na Índia e na 
China? (Minuto da Terra) 

https://youtu.be/fKju-bnuokM 

EF RED 
Os alunos deverão pesquisar 
repertórios e copiá-los no 

caderno referente aos temas 
disponíveis nos slides. 

HIS FÍS 

14:05 --- --- FÍS 
Correção dos exercícios 

pág.102; (Google Classroom) 

--- --- 

14:55 --- --- QUI 
Entrega, pelo portal como 

anexo, da lista sobre densidade 
dos gases e retirar as dúvidas, 

através do portal. 

--- --- 

16:10 --- --- QUI 
Entrega, pelo portal como 

anexo, da lista sobre densidade 
dos gases e retirar as dúvidas, 

através do portal. 

--- --- 

17:00 --- --- ER 
Video aula sobre 

Empreendedorismo Social 
Exercício com questões 
objetivas e dissertativas. 

--- --- 

 --- --- --- --- --- 

 

 

 

https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes
https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes
https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes
https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes
https://youtu.be/fKju-bnuokM


TURMA 223 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 MAT 
ANÁLISE 

COMBINATORIA 
Princípio 

fundamental de 
contagem 

Exercícios de 
números:01;02;04 E 
05 da página 529 do 

livro- texto 

ING 
Assistir ao vídeo 

sugerido para debate e 
análise de vocabulário 

How climate affects 
community health - full 

video 
https://www.youtube.co
m/watch?v=JywsWktvO

Dc 
Link e orientações 
disponibilizadas no 
Google Classroom. 

] Responder 
questionário 

disponibilizado no 
Google Classroom 

(Comprehension 2 - 
Exercício sobre o vídeo 
proposto). E enviar o 
arquivo através da 
plataforma Google 

Classroom 

MAT 
ANÁLISE COMBINATORIA 

Fatorial de um número 
Resolver exercícios de números: 28; 29 e 32 

da página 533 do livro-texto. 

HIS HIS 

08:05 QUI 
Entrega, pelo portal 
como anexo, da lista 
sobre densidade dos 

gases e retirar as 
dúvidas, através do 

portal. 

BIO 
Exercícios Sistema ABO 

- Fazer exercícios 
propostos pelo professor 
e postado no Classroom. 
- Enviar dúvidas, caso 

ocorram. 

QUI 
Entrega, pelo portal como anexo, da lista 

sobre densidade dos gases e retirar as 
dúvidas, através do portal. 

BIO HIS 

08:55 QUI 
Entrega, pelo portal 
como anexo, da lista 
sobre densidade dos 

gases e retirar as 

GRA 
Unidade 33 da 

Gramática - Colocação 
pronominal 

Atividades p. 707 
 

QUI 
Entrega, pelo portal como anexo, da lista 

sobre densidade dos gases e retirar as 
dúvidas, através do portal. 

MAT GEO 

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


dúvidas, através do 
portal. 

10:10 ING 
Assistir ao vídeo 

sugerido para debate 
e análise de 

vocabulário The dark 
side of electronic 
waste recycling - 
Verge Science. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=vufL

W4xOsS4 
Link e orientações 
disponibilizadas no 
Google Classroom. 

Responder 
questionário 

disponibilizado no 
Google Classroom 

(Comprehension 1 - 
Exercício sobre o 
vídeo proposto). E 
enviar o arquivo 

através da 
plataforma Google 

Classroom. 
Acompanhar a 

correção do exercício 
sobre o vídeo 

proposto assistindo 
a vídeo aula 3. 

 

BIO 
Exercícios de fator Rh 

- Fazer exercícios 
propostos pelo professor 
e postado no Classroom. 
- Enviar dúvidas, caso 

ocorram. 

RED 
Os alunos deverão pesquisar repertórios e 
copiá-los no caderno referente aos temas 

disponíveis nos slides. 

FIL FÍSI 

11:00 MAT 
ANÁLISE 

COMBINATORIA 
Princípio 

fundamental de 
contagem 

MAT 
ANÁLISE 

COMBINATORIA 
Princípio fundamental 

de contagem 

GEO 
Fazer leitura do material a baixo sobre a 

população mundial: 
https://news.un.org/pt/story/2017
/06/1589091-populacao-mundial-
atingiu-76-bilhoes-de-habitantes 

 

FÍS LIT 

https://www.youtube.com/watch?v=vufLW4xOsS4
https://www.youtube.com/watch?v=vufLW4xOsS4
https://www.youtube.com/watch?v=vufLW4xOsS4
https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes
https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes
https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes


Exercícios de 
números:01;02;04 E 
05 da página 529 do 

livro- texto 

Listas de exercícios 
postadas/encaminhadas 

para cada conteúdo 

Pesquisar vídeos ou 
sites sobre PFC 

11:50 ART 
Assistir vídeo-aula - 

história da Arte 
sobre o Romantismo 
Responder a lista de 
atividade. A correção 
das atividades será 

postada no 
Classroom 

FÍS 
Assistir vídeo aula: 

AULA 3 – correção dos 
exercícios pág.102; 
(Google Classroom) 

GEO 
Assistir vídeo: Por que tem tanta gente 
na Índia e na China? (Minuto da Terra) 

https://youtu.be/fKju-bnuokM 

EF SOC 

14:05 --- --- ER 
Vídeo aula sobre Empreendedorismo Social 

Exercício com questões objetivas e 
dissertativas. 

--- --- 

14:55 --- --- FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 4 – correção dos 

exercícios pág.102; (Google Classroom) 

--- --- 

16:10 --- --- LIT 
Ler o capítulo 16 do livro de Literatura 

literários. 
 

 

--- --- 

17:00 --- --- GRA 
As atividades postadas no Google 

Classroom e Portal da escola 
 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fKju-bnuokM


TURMA 224 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 GEO 
Fazer leitura do material a baixo 

sobre a população mundial: 
https://news.un.org/pt/stor

y/2017/06/1589091-
populacao-mundial-atingiu-

76-bilhoes-de-habitantes 
 

MAT 
ANÁLISE COMBINATORIA 
Princípio fundamental de 

contagem 
Exercícios de números:01;02;04 E 
05 da página 529 do livro- texto 

GRA 
As atividades postadas no 

Google Classroom e Portal da 
escola 

QUÍ MAT 

08:05 GEO 
Assistir vídeo: Por que tem tanta 

gente na Índia e na China? 
(Minuto da Terra) 

https://youtu.be/fKju-bnuokM 

LIT 
Ler o capítulo 16 do 
livro de Literatura 

com podcast sobre 
Gêneros literários. 

 

RED 
Os alunos deverão pesquisar 
repertórios e copiá-los no 

caderno referente aos temas 
disponíveis nos slides. 

HIS GEO 

08:55 BIO 
Exercícios Sistema ABO 

- Fazer exercícios propostos pelo 
professor e postado no Classroom. 
- Enviar dúvidas, caso ocorram. 

MAT 
ANÁLISE COMBINATORIA 
Princípio fundamental de 

contagem 
Listas de exercícios 

postadas/encaminhadas para 
cada conteúdo 

Pesquisar vídeos ou sites sobre 
PFC 

FIL 
Descartes - duvida metódica. 
Pesquisar, Ler, interpretar e 
fazer um fichamento do que 
considera relevante para a 

aprendizagem 

HIS HIS 

10:10 FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 3 – 

correção dos exercícios pág.102; 
(Google Classroom) 

ING 
Assistir ao vídeo sugerido para 
debate e análise de vocabulário 
The dark side of electronic waste 

recycling - Verge Science. 

https://www.youtube.com/watch
?v=vufLW4xOsS4 
Link e orientações 

disponibilizadas no Google 
Classroom. 

Responder questionário 
disponibilizado no Google 

Classroom (Comprehension 1 - 

ING 
Assistir ao vídeo sugerido para 
debate e análise de vocabulário 
How climate affects community 

health - full video 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=JywsWktvODc 
Link e orientações 

disponibilizadas no Google 
Classroom. 

] Responder questionário 
disponibilizado no Google 

Classroom (Comprehension 2 - 

MAT BIO 

https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes
https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes
https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes
https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes
https://youtu.be/fKju-bnuokM
https://www.youtube.com/watch?v=vufLW4xOsS4
https://www.youtube.com/watch?v=vufLW4xOsS4
https://www.youtube.com/watch?v=JywsWktvODc
https://www.youtube.com/watch?v=JywsWktvODc


Exercício sobre o vídeo proposto). 
E enviar o arquivo através da 
plataforma Google Classroom. 

Acompanhar a correção do 
exercício sobre o vídeo proposto 

assistindo a vídeo aula 3. 
 

Exercício sobre o vídeo 
proposto). E enviar o arquivo 
através da plataforma Google 

Classroom 

11:00 GRA 
Unidade 33 da Gramática - 

Colocação pronominal 
Atividades p. 707 

 

FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 4 – 

correção dos exercícios pág.102; 
(Google Classroom) 

MAT 
ANÁLISE COMBINATORIA 

Fatorial de um número 
Resolver exercícios de 

números: 28; 29 e 32 da 
página 533 do livro-texto. 

BIO FÍS 

11:50 QUÍ 
Entrega, pelo portal como anexo, da 

lista sobre densidade dos gases e 
retirar as dúvidas, através do portal. 

ART 
Assistir vídeo-aula - história da 

Arte sobre o Romantismo 
Responder a lista de atividade. A 

correção das atividades será 
postada no Classroom 

SOC 
Vídeo aula, onde o aluno deve 

fazer um resumo ou 
fichamento de cada capítulo, 
mediante as atividades que 

serão encaminhadas referente 
a aula 

EF QUÍ 

14:05 --- --- QUÍ 
Entrega, pelo portal como 

anexo, da lista sobre 
densidade dos gases e retirar 
as dúvidas, através do portal. 

--- --- 

14:55 --- --- LIT 
Fazer os exercícios 

da página 325, 
326, 327,328 e 

329 
 

--- --- 

16:10 --- --- ER 
Video aula sobre 

Empreendedorismo Social 
Exercício com questões 

objetivas e dissertativas. 

--- --- 

17:00 --- --- FÍS 
Assistir vídeo aula: AULA 4 – 

correção dos exercícios 
pág.102; (Google Classroom) 

--- --- 



 
 

 --- --- --- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURMA 225 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- --- HIS 
Responder questões no 

Classroom 

--- --- 

08:55 --- --- ART 
Assistir vídeo-aula - 

história da Arte sobre o 
Romantismo 

Responder a lista de 
atividade. A correção 
das atividades será 

postada no Classroom 

--- --- 

10:10 --- --- QUÍ 
Entrega, pelo portal 
como anexo, da lista 
sobre densidade dos 

gases e retirar as 
dúvidas, através do 

portal. 

--- --- 

11:00 --- --- SOC 
Vídeo aula, onde o aluno 

deve fazer um resumo 
ou fichamento de cada 
capítulo, mediante as 
atividades que serão 

encaminhadas referente 
a aula 

--- --- 

13:15 FÍS 
Diagrama de Fases 
Assistir ao vídeo, 

com a aula e 
produzir um 

resumo no caderno, 
deve efetuar 

também a leitura 
do livro. 

  

FÍS 
Diagrama de Fases 
Assistir ao vídeo, 

com a aula e 
produzir um 

resumo no caderno, 
deve efetuar 

também a leitura 
do livro. 

  

ER 
Vídeo aula sobre 

Empreendedorismo 
Social 

Exercício com questões 
objetivas e dissertativas. 

LIT FIL 

      



14:05 MAT 
Revisar o capítulo 09 e 
resolver so Exercícios 

complementares p. 242 
(questões 04, 06, 07, 10) 

MAT 
Revisar o capítulo 08 e 
resolver os testes p. 247 

até 248 (questões 01até 
07). 

MAT 
Revisar o capítulo 08 e 
resolver os testes p. 247 

até 248 (questões 01até 
07). 

MAT EF 

14:55 HIS 
Assistir às vídeo-aulas 
sobre o Ciclo do Ouro e 

Expansão Territorial 

LIT 
Ler o capítulo 16 do 
livro de Literatura 
Ver a apresentação 
com podcast sobre 
Gêneros literários. 

 

GRA 
As atividades postadas 
no Google Classroom e 

Portal da escola 

BIO QUÍ 

16:10 QUÍ 
Entrega, pelo portal 
como anexo, da lista 
sobre densidade dos 

gases e retirar as 
dúvidas, através do 

portal. 

HIS 
Responder questões no 

Classroom 

FÍS 
Diagrama de Fases 
Assistir ao vídeo, 

com a aula e 
produzir um 

resumo no caderno, 
deve efetuar 

também a leitura 
do livro. 

  

GEO QUÍ 

17:00 MAT 
Revisar o capítulo 09 e 
resolver so Exercícios 
complementares pag. 
242 (questões 04, 06, 

07, 10) 

BIO 
Exercícios Sistema ABO 

- Fazer exercícios 
propostos pelo professor 
e postado no Classroom. 
- Enviar dúvidas, caso 

ocorram. 

GEO 
Ler, grifar e refletir 
sobre o que você 

considerou relevante 
para sua aprendizagem, 
páginas 79 . Realizar as 

atividades do livro 
página 79. 

ING FÍS 

17:50 GRA 
Unidade 33 da 

Gramática - Colocação 
pronominal 

Atividades p. 707 
 

GEO 
Ler, grifar e refletir 
sobre o que você 

considerou relevante 
para sua aprendizagem, 
páginas 77 a 78, livro 

Plus I Novo. 
 

ING 
Unit 2: Extremes 

Ler o “infographic” na 
página 19 do livro 

Perspective 2 (com a 
ajuda de um dicionário) 

e responder as 
exercícios 1, 2 e 3. 

 

RED BIO 

 

 



TURMA 226 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

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

história da Arte sobre o 
Romantismo 

Responder a lista de 
atividade. A correção 
das atividades será 

postada no Classroom 

--- --- 

08:55 --- --- SOC --- --- 

10:10 --- --- GRA 
As atividades postadas 
no Google Classroom e 

Portal da escola 

--- --- 

11:00 --- --- GEO 
Ler, grifar e refletir 
sobre o que você 

considerou relevante 
para sua 

aprendizagem, páginas 
79 . Realizar as 

atividades do livro 
página 79. 

 

--- --- 

13:15 BIO 
Exercícios Sistema 

ABO 
- Fazer exercícios 

propostos pelo 
professor e postado no 

Classroom. 
- Enviar dúvidas, caso 

ocorram. 

BIO 
Exercícios de fator Rh 

- Fazer exercícios propostos 
pelo professor e postado no 

Classroom. 
- Enviar dúvidas, caso 

ocorram. 
 

ING 
Unit 2: Extremes 

Ler o “infographic” na 
página 19 do livro 

Perspective 2 (com a 
ajuda de um dicionário) 

e responder as 
exercícios 1, 2 e 3. 

 

GEO MAT 

14:05 HIS 
Assistir às vídeo-aulas 
sobre o Ciclo do Ouro e 

Expansão Territorial 

FÍS 
Diagrama de Fases 

Assistir ao vídeo, com a 
aula e produzir um 

LIT 
Ler o capítulo 16 do 
livro de Literatura 

ING EF 



resumo no caderno, deve 
efetuar também a leitura 

do livro. 
  

apresentação 
com podcast sobre 
Gêneros literários. 

 
 

14:55 FÍS 
Diagrama de Fases 
Assistir ao vídeo, 

com a aula e 
produzir um 
resumo no 

caderno, deve 
efetuar também a 
leitura do livro. 

  

HIS 
Responder questões no 

Classroom 

FÍS 
Diagrama de Fases 
Assistir ao vídeo, 

com a aula e 
produzir um 
resumo no 

caderno, deve 
efetuar também a 
leitura do livro. 

  

MAT FÍS 

16:10 GEO 
Ler, grifar e refletir 
sobre o que você 

considerou relevante 
para sua 

aprendizagem, páginas 
77 a 78, livro Plus I 

Novo. 

GRA 
Unidade 33 da Gramática - 

Colocação pronominal 
Atividades p. 707 

 

MAT 
Revisar o capítulo 08 e 

resolver os testes p. 
247 até 248 (questões 

01até 07). 

BIO MAT 

17:00 QUÍ 
Entrega, pelo portal 
como anexo, da lista 
sobre densidade dos 

gases e retirar as 
dúvidas, através do 

portal. 

MAT 
Revisar o capítulo 08 e resolver 

os testes p. 247 até 248 
(questões 01até 07). 

QUÍ 
Entrega, pelo portal 
como anexo, da lista 
sobre densidade dos 

gases e retirar as 
dúvidas, através do 

portal. 

LIT HIS 

17:50 QUÍ 
Entrega, pelo portal 
como anexo, da lista 
sobre densidade dos 

gases e retirar as 
dúvidas, através do 

portal. 

RED 
1) Assista aos vídeos 

indicados. É só clicar! 
Vídeo – Desafios da Tecnologia 

na escola - 
https://youtu.be/0E7j2tLpPQ0 

QUÍ 
Entrega, pelo portal 
como anexo, da lista 
sobre densidade dos 

gases e retirar as 
dúvidas, através do 

portal. 

FIL ER 

 

 

 

https://youtu.be/0E7j2tLpPQ0


TURMA 227I 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 QUÍ 
Entrega, pelo portal 
como anexo, da lista 
sobre densidade dos 

gases e retirar as 
dúvidas, através do 

portal. 

FÍS 
Vídeo aula sobre calor 

sensível 

ART 
Assistir vídeo-aula - 

história da Arte sobre o 
Romantismo 

Responder a lista de 
atividade. A correção 
das atividades será 

postada no Classroom 

MAT HIS 

08:05 GRA 
Unidade 33 da 

Gramática - Colocação 
pronominal 

Atividades p. 707 
 

MAT 
Pesquisar vídeos ou sites 

sobre FATORIAL 
 

LIT 
 

Fazer os exercícios da 
página 325, 326, 
327,328 e 329 

ING MAT 

08:55 MAT 
Resolução da lista de 
exercícios de revisão – 

TRANSLAÇÃO DE 
ESPELHOS PLANOS– 
disponível:  Portal do 

Aluno 

GEO 
Assistir vídeo: Por que 

tem tanta gente na 
Índia e na China? 
(Minuto da Terra) 

https://youtu.be/fKju-
bnuokM 

GRA 
As atividades postadas 
no Google Classroom e 

Portal da escola 

ESP QUÍ 

10:10 GEO 
Assistir vídeo: Por 

que tem tanta gente 
na Índia e na 

China? (Minuto da 
Terra) 

https://youtu.be/fKju-
bnuokM 

ING 
Assistir o vídeo com 

orientação para leitura. 
Olhar as imagens, 

observar o formato do texto 
e o título antes de ler o 

texto (p. 19). Na sequência 
responda a Q.1,2 e 3 

(p.18); 

Quem estiver sem o 
livro, responder as 

questões no caderno 
 

FÍS 
Vídeo aula sobre calor 

latente 
 

BIO MAT 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/fKju-bnuokM
https://youtu.be/fKju-bnuokM
https://youtu.be/fKju-bnuokM
https://youtu.be/fKju-bnuokM


11:00 LIT 
Ler o capítulo 16 do 
livro de Literatura 

Ver a apresentação 
com podcast sobre 
Gêneros literários. 

 
 

HIS 
Assistir às vídeo-aulas 
sobre o Ciclo do Ouro e 

Expansão Territorial 

FIL 
Descartes - duvida 

metódica. 

Pesquisar, Ler, 
interpretar e fazer um 

fichamento do que 
considera relevante 

para a aprendizagem 

ER BIO 

14:05 LIT 
Fazer os exercícios da 

página 325, 326, 
327,328 e 329 

ING 
Unit 2: Extremes 

Ler o “infographic” na 
página 19 do livro 

Perspective 2 (com a ajuda 
de um dicionário) e 

responder as exercícios 1, 
2 e 3. 

 

MAT 
Trigonometria em 

triângulos quaisquer. 
(Revisão 1º ano) 

Resolver as questões de 
21 a 25 da Lista 1 

disponível no Portal do 
Aluno 

GEO QUÍ 

14:55 HIS 
Acompanhamento de 
vídeo aula (Revolução 

Inglesa – parte 1) 
Plataformas - Google 

sala de aula 

HIS 
Responder questões no 

Classroom 

MAT 
Matrizes e Sistemas 

Lineares. 
Resolver as questões de 

26 a 30 da Lista 1 
disponível no Portal do 

Aluno 

GRA FÍS 
 

16:10 L. INT 
Livro:  Interpretação de 

Textos – Capítulo 11 
O levantamento de 

hipóteses 
Atividades p. 107 a 109 

MAT 
Função Exponencial e 

Logarítmica. 
(Revisão 1º ano) 

1ª aula - Resolver as 
questões de 16 a 20 da 

Lista 1 disponível no Portal 
do Aluno 

GEO 
Assistir ao vídeo, no 

youtube, 
CONSTRUINDO O 
PLANETA TERRA e 

refletir sobre tudo que 
você considerou 

relevante para sua 
aprendizagem. 
Conceituar e 

exemplificar os agentes 
Endógenos e Exógenos. 

 

SOC EF 

17:00 BIO 
Exercícios Sistema ABO 

FÍS QUÍ P.TEXT BIO 



- Fazer exercícios 
propostos pelo professor 
e postado no Classroom. 

- Enviar dúvidas, caso 
ocorram. 

Resolução da lista de 
exercícios de revisão – 

TRANSLAÇÃO DE 

ESPELHOS PLANOS– 
disponível:  Portal do 

Aluno 

Entrega, pelo portal 
como anexo, da lista 
sobre densidade dos 

gases e retirar as 
dúvidas, através do 

portal. 

 

 


