
 
PLANO SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 3ª SÉRIE 

Período: 13 a 17 de abril de 2020. 

TURMA 231 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 ING 
 

QUÍ 
Vídeo aula – Álcool. Parte 2 

 

SOC 
Videoaula. O aluno deve 

fazer um resumo ou 
fichamento de cada 

capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra que serão 
encaminhadas referente a 

cada capítulo. 
Atividade será enviada no 

Classroom. Deve ser 
realizada no caderno de 

sociologia, junto ao resumo 

referente a aula. 

GRA 
Desinências Verbais 

Lista de exercícios 
Parte 2 

FÍS 
Continuação: Assistir vídeo 

aula – AULA 8- 
Capacitância 

PARTE 2 
 

08:05 QUÍ 
Vídeo aula – Álcool. Parte 1 

 

MAT 
Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

Exercício - P.65 – 
(at.84,85,86,87 e 88) 

 

FÍS 
Assistir vídeo aula –AULA 
7- Condutores – disponível: 
classroom 

 
 

GEO 
Assistir aula no Google 

classroom. 
Responder:  p.517 e 525 – 

Plus II novo ou p.125 – 
Plus II antigo 

BIO 
Assistir vídeo aula (parte2) 

e tirar dúvidas. google 
classroom 

Resolução de lista de 
exercícios disponibilizados 

no portal do aluno 

08:55 BIO 
Assistir vídeo aula (parte1) 

e tirar dúvidas. Vídeo 
disponibilizado na 

plataforma google 
classroom 

ART 
Assistir vídeo-aula - 

história da Arte sobre o 
Cubismo 

 

LIT 
Ler o capítulo 25 do livro 

de Literatura 
Ver a apresentação com 

podcast sobre Semana de 
Arte Moderna e 1ª Geração 

Fazer os exercícios do 
formulário no   

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

GEO 
Assistir aula no Google 

classroom. 
Responder:  p.528 e 529 – 

Plus II novo ou p.126 – 
Plus II antigo 

FÍS 
Montar esquema/resumo 
no caderno sobre a aula 

 

10:10 HIS HIS QUÍ MAT MAT 

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


 
QUIZ no classroom da II 

Guerra Mundial 
 

Vídeo aula – Parte 1 e 2 
(Segunda Guerra Mundial) 

Vídeo aula – Álcool. Parte 3 Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

Exercício - P.67 – 
(at.93,94,95) 

Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

Exercício - P.67 – 
(at.96,97,98 e 99) 

11:00 EF 

 

RED 

Vídeoaula: 
desenvolvimento do texto 
dissertativo-argumentativo 
o discente deve imprimir ou 

salvar a redação disponível 
no portal e produzir o 
desenvolvimento. 
Obs: Deve-se seguir o 
projeto de texto 
apresentado na introdução, 
ou seja, seguir a sequência 
do arg.1 e arg.2, para 
construir seus argumentos 
e a fundamentação. 
As atividades serão 
corrigidas no Google 
classroom 

GRA 

Elementos Estruturais dos 
Verbos 

Lista de exercícios 
Parte 1 (revisão) 

 

BIO 

Assistir vídeo aula (parte2) 
e tirar dúvidas. Vídeo 

disponibilizado na 
plataforma google 

classroom 

HIS 

Vídeo aula – Parte 3 e 4 
(Segunda Guerra Mundial) 

11:50 MAT 
Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

Exercício - P.62 

GEO 
Assistir aula no Google 

classroom 
Responder:  p.515 – Plus II 

novo ou p.124 – Plus II 

antigo 

MAT 
Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

Exercício - P.65 – 
(at.89,90,91 e 92) 

 

QUÍ 
Exercícios de fixação 

(Classroom) 

ING 

14:05 --- --- --- ER 
Videoaula revisando os 

conceito e diferença entre 
Religiosidade, Religião e 
Instituições Religiosas: 

origens e características. 
Leitura do texto disponível 

na Google classroom. 
Exercício: questões 

objetivas e dissertativas 

--- 

14:55 --- --- --- LIT --- 



 
Analisar o livro 
Macunaíma de Mário de 
Andrade a partir de 
formulário no  
https://classroom.google.c
om/h 
Entregar por formulário no 
https://classroom.google.c

om/h sobre Semana de 

arte moderna e 1ª geração 
moderna até 17/04 

16:10 --- --- --- FIL 
Hegel e o Estado 

Pesquisar e fazer um mapa 
mental ou esquema mental 

Exercício disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

--- 

17:00 --- --- --- FÍS 
Assistir vídeo aula –AULA 
8- Capacitância – 
disponível: classroom 
PARTE 1 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
PLANO SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 3ª SÉRIE 

Período: 13 a 17 de abril de 2020. 

TURMA 232 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 HIS 
QUIZ no classroom da II 

Guerra Mundial 
 

GRA 
Elementos Estruturais dos 

Verbos 
Lista de exercícios 
Parte 1 (revisão) 

HIS 
Vídeo aula – Parte 3 e 4 

(Segunda Guerra Mundial) 

ART 
Assistir vídeo-aula - 

história da Arte sobre o 
Cubismo 

 

QUÍ 
Exercícios de fixação 

(Classroom) 

08:05 FÍS 
Assistir vídeo aula –AULA 
7- Condutores – disponível: 
classroom 

 
 

HIS 
Vídeo aula – Parte 1 e 2 

(Segunda Guerra Mundial) 

QUÍ 
Vídeo aula – Álcool. Parte 2 

LIT 
Ler o capítulo 25 do livro 

de Literatura 
Ver a apresentação com 

podcast sobre Semana de 
Arte Moderna e 1ª Geração 

Fazer os exercícios do 
formulário no   

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

LIT 
Analisar o livro 
Macunaíma de Mário de 
Andrade a partir de 

formulário no  
https://classroom.google.c
om/h 
Entregar por formulário no 
https://classroom.google.c

om/h sobre Semana de 
arte moderna e 1ª geração 

moderna até 17/04 

08:55 GEO 
Assistir aula no Google 
classroom 
Responder:  p.515 – Plus II 
novo ou p.124 – Plus II 
antigo 

BIO 
Assistir vídeo aula (parte2) 

e tirar dúvidas. Vídeo 
disponibilizado na 
plataforma google 

classroom 

FÍS 
Continuação: Assistir vídeo 
aula –AULA 8- 
Capacitância 
PARTE 2 
 

MAT 
Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

Exercício - P.65 – 
(at.89,90,91 e 92) 

 

MAT 
Livro didático: Matemática 

Ciências e aplicações 
Exercício - P.67 – 

(at.93,94,95) 

10:10 BIO 
Assistir vídeo aula (parte1) 

e tirar dúvidas. Vídeo 
disponibilizado na 

plataforma google 
classroom 

FÍS 
Assistir vídeo aula –AULA 

8- Capacitância – 
disponível: classroom 

PARTE 1 

MAT 
Livro didático: Matemática 

Ciências e aplicações 
Exercício - P.65 – 

(at.84,85,86,87 e 88) 
 

GRA 
Desinências Verbais 

Lista de exercícios 
Parte 2 

GEO 
Assistir aula no Google 

classroom. 
Responder:  p.517 e 525 – 

Plus II novo ou p.125 – 
Plus II antigo 

11:00 EF 
 

MAT 
Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

BIO QUÍ 
Vídeo aula – Álcool. Parte 3 

GEO 
Assistir aula no Google 

classroom. 

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


 
Exercício - P.62 Assistir vídeo aula (parte2) 

e tirar dúvidas. google 
classroom 

Resolução de lista de 
exercícios disponibilizados 

no portal do aluno 

Responder:  p.528 e 529 – 
Plus II novo ou p.126 – 

Plus II antigo 

11:50 ING 
 

QUÍ 
Vídeo aula – Álcool. Parte 1 

 

ING 
 

FÍS 
Montar esquema/resumo 
no caderno sobre a aula 

 

MAT 
Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

Exercício - P.67 – 
(at.96,97,98 e 99) 

14:05 --- --- --- RED 
Vídeoaula: 
desenvolvimento do texto 
dissertativo-argumentativo 
o discente deve imprimir ou 
salvar a redação disponível 
no portal e produzir o 
desenvolvimento. 
Obs: Deve-se seguir o 
projeto de texto 
apresentado na introdução, 
ou seja, seguir a sequência 
do arg.1 e arg.2, para 
construir seus argumentos 
e a fundamentação. 
As atividades serão 

corrigidas no Google 
classroom 

--- 

14:55 --- --- --- FIL 
Hegel e o Estado 

Pesquisar e fazer um mapa 
mental ou esquema mental 

Exercício disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

--- 

16:10 --- --- --- ER 
Videoaula revisando os 

conceito e diferença entre 
Religiosidade, Religião e 

--- 



 
Instituições Religiosas: 

origens e características. 
Leitura do texto disponível 

na Google classroom. 
Exercício: questões 

objetivas e dissertativas 

17:00 --- --- --- SOC 
Videoaula. O aluno deve 
fazer um resumo ou 

fichamento de cada 
capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 
atividades extra que serão 
encaminhadas referente a 
cada capítulo. 
Atividade será enviada no 
Classroom. Deve ser 
realizada no caderno de 
sociologia, junto ao resumo 
referente a aula. 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANO SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 3ª SÉRIE 

Período: 13 a 17 de abril de 2020. 

TURMA 233 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 LIT 
Ler o capítulo 25 do livro 

de Literatura 
Ver a apresentação com 

podcast sobre Semana de 
Arte Moderna e 1ª Geração 

Fazer os exercícios do 
formulário no   

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

MAT 
Livro didático: Matemática 

Ciências e aplicações 
Exercício - P.62 

FÍS 
Assistir vídeo aula –AULA 

8- Capacitância – 
disponível: classroom 
PARTE 1 

 
 

MAT 
Livro didático: Matemática 

Ciências e aplicações 
Exercício - P.65 – 
(at.89,90,91 e 92) 

 

MAT 
Livro didático: Matemática 

Ciências e aplicações 
Exercício - P.67 – 
(at.96,97,98 e 99) 

08:05 ART 
Assistir vídeo-aula - 

história da Arte sobre o 
Cubismo 

 

QUÍ 
Vídeo aula – Álcool. Parte 1 

 

MAT 
Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

Exercício - P.65 – 
(at.84,85,86,87 e 88) 

QUÍ 
Vídeo aula – Álcool. Parte 3 

GRA 
Desinências Verbais 
Lista de exercícios 

Parte 2 

08:55 HIS 
QUIZ no classroom da II 

Guerra Mundial 
 

HIS 
Vídeo aula – Parte 1 e 2 

(Segunda Guerra Mundial) 

BIO 
Assistir vídeo aula (parte2) 

e tirar dúvidas. Vídeo 
disponibilizado na 
plataforma google 

classroom 
 

GRA 
Elementos Estruturais dos 

Verbos 
Lista de exercícios 
Parte 1 (revisão) 

 

BIO 
Assistir vídeo aula (parte2) 

e tirar dúvidas. google 
classroom 

Resolução de lista de 
exercícios disponibilizados 

no portal do aluno 

10:10 ING 
 

GEO 
Assistir aula no Google 
classroom 

Responder:  p.515 – Plus II 
novo ou p.124 – Plus II 

antigo 

FÍS 
Continuação: Assistir vídeo 
aula –AULA 8- 

Capacitância 
PARTE 2 

 
 

GEO 
Assistir aula no Google 

classroom. 

Responder:  p.517 e 525 – 
Plus II novo ou p.125 – 

Plus II antigo 

SOC 
Videoaula. O aluno deve 
fazer um resumo ou 

fichamento de cada 
capítulo, mediante os 

exercícios do livro ou 
atividades extra que serão 
encaminhadas referente a 
cada capítulo. 

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


 
Atividade será enviada no 
Classroom. Deve ser 
realizada no caderno de 
sociologia, junto ao resumo 
referente a aula. 

11:00 FÍS 
Assistir vídeo aula –AULA 
7- Condutores – disponível: 
classroom 

 
 

LIT 
Analisar o livro 
Macunaíma de Mário de 
Andrade a partir de 

formulário no  
https://classroom.google.c
om/h 
Entregar por formulário no 
https://classroom.google.c

om/h sobre Semana de 
arte moderna e 1ª geração 

moderna até 17/04 

QUÍ 
Vídeo aula – Álcool. Parte 2 

GEO 
Assistir aula no Google 

classroom. 
Responder:  p.528 e 529 – 

Plus II novo ou p.126 – 
Plus II antigo 

QUÍ 
Exercícios de fixação 

(Classroom) 

 
 

11:50 

BIO 
Assistir vídeo aula (parte1) 

e tirar dúvidas. Vídeo 
disponibilizado na 
plataforma google 

classroom 
 

ING 
 

EF 
 

MAT 
Livro didático: Matemática 

Ciências e aplicações 
Exercício - P.67 – 

(at.93,94,95) 

HIS 
Vídeo aula – Parte 3 e 4 

(Segunda Guerra Mundial) 

14:05 --- --- --- FIL 
Hegel e o Estado 

Pesquisar e fazer um mapa 
mental ou esquema mental 

Exercício disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

--- 

14:55 --- --- --- FÍS 
Montar esquema/resumo 

no caderno sobre a aula 

--- 

16:10 --- --- --- RED 
Vídeoaula: 
desenvolvimento do texto 
dissertativo-argumentativo 
o discente deve imprimir ou 
salvar a redação disponível 

--- 

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


 
no portal e produzir o 
desenvolvimento. 
Obs: Deve-se seguir o 
projeto de texto 
apresentado na introdução, 
ou seja, seguir a sequência 
do arg.1 e arg.2, para 
construir seus argumentos 
e a fundamentação. 

As atividades serão 
corrigidas no Google 
classroom 

17:00 --- --- --- ER 
Videoaula revisando os 

conceito e diferença entre 
Religiosidade, Religião e 
Instituições Religiosas: 

origens e características. 
Leitura do texto disponível 

na Google classroom. 
Exercício: questões 

objetivas e dissertativas 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANO SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 3ª SÉRIE 

Período: 13 a 17 de abril de 2020. 

TURMA 234 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 ART 
Assistir vídeo-aula - 

história da Arte sobre o 
Cubismo 

 

HIS 
Vídeo aula – Parte 1 e 2 

(Segunda Guerra Mundial) 
 

QUÍ 
Vídeo aula – Álcool. Parte 3 

 

QUÍ 
Exercícios de fixação 

(Classroom) 

LIT 
Analisar o livro Macunaíma 

de Mário de Andrade a 
partir de formulário no  
https://classroom.google.c
om/h 
Entregar por formulário no 
https://classroom.google.c

om/h sobre Semana de 
arte moderna e 1ª geração 

moderna até 17/04 

08:05 MAT 
Livro didático: Matemática 

Ciências e aplicações 
Exercício - P.62 

FÍS 
Assistir vídeo aula –AULA 
7- Condutores – disponível: 
classroom 

 
 

GEO 
Assistir aula no Google 
classroom 
Responder:  p.515 – Plus II 
novo ou p.124 – Plus II 
antigo 

GRA 
Desinências Verbais 
Lista de exercícios 

Parte 2 

MAT 
Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

Exercício - P.67 – 
(at.96,97,98 e 99) 

08:55 GRA 
Elementos Estruturais dos 

Verbos 
Lista de exercícios 
Parte 1 (revisão) 

 

LIT 
Ler o capítulo 25 do livro 

de Literatura 
Ver a apresentação com 

podcast sobre Semana de 
Arte Moderna e 1ª Geração 

Fazer os exercícios do 
formulário no   

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

 

GEO 
Assistir aula no Google 

classroom. 
Responder:  p.517 e 525 – 

Plus II novo ou p.125 – 
Plus II antigo 

RED 
Vídeoaula: desenvolvimento 
do texto dissertativo-
argumentativo o discente 
deve imprimir ou salvar a 
redação disponível no portal 
e produzir o 
desenvolvimento. 

Obs: Deve-se seguir o 
projeto de texto 
apresentado na introdução, 
ou seja, seguir a sequência 
do arg.1 e arg.2, para 
construir seus argumentos 

e a fundamentação. 

ING 

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


 
As atividades serão 
corrigidas no Google 
classroom 

10:10 QUÍ 
Vídeo aula – Álcool. Parte 1 

 

QUÍ 
Vídeo aula – Álcool. Parte 2 

SOC 
Videoaula. O aluno deve 

fazer um resumo ou 
fichamento de cada 
capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra que serão 
encaminhadas referente a 
cada capítulo. 
Atividade será enviada no 
Classroom. Deve ser 
realizada no caderno de 
sociologia, junto ao resumo 
referente a aula. 

BIO 
Assistir vídeo aula (parte2) 

e tirar dúvidas. Vídeo 
disponibilizado na 
plataforma google 

classroom 

 

HIS 
Vídeo aula – Parte 3 e 4 

(Segunda Guerra Mundial) 

11:00 MAT 
Livro didático: Matemática 

Ciências e aplicações 
Exercício - P.65 – 

(at.84,85,86,87 e 88) 
 

BIO 
Assistir vídeo aula (parte1) 

e tirar dúvidas. Vídeo 
disponibilizado na 
plataforma google 

classroom 
 

FÍS 
Assistir vídeo aula –AULA 
8- Capacitância – 
disponível: classroom 
PARTE 1 

 
 

MAT 

Livro didático: 

Matemática Ciências e 

aplicações 
Exercício - P.67 – 

(at.93,94,95) 

BIO 
Assistir vídeo aula (parte2) 

e tirar dúvidas. google 
classroom 

Resolução de lista de 
exercícios disponibilizados 

no portal do aluno 

11:50 HIS 
QUIZ no classroom da II 

Guerra Mundial 
 

MAT 
Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

Exercício - P.65 – 
(at.89,90,91 e 92) 

 

EF 
 

ING GEO 
Assistir aula no Google 

classroom. 
Responder:  p.528 e 529 – 

Plus II novo ou p.126 – 
Plus II antigo 

14:05 --- 
 

--- --- FÍS 
Continuação: Assistir vídeo 
aula –AULA 8- 

Capacitância 
PARTE 2 

--- 

14:55 --- --- --- ER 
Videoaula revisando os 

conceito e diferença entre 
Religiosidade, Religião e 

--- 



 
Instituições Religiosas: 

origens e características. 
Leitura do texto disponível 

na Google classroom. 
Exercício: questões 

objetivas e dissertativas 

16:10 --- --- --- FÍS 
Montar esquema/resumo 
no caderno sobre a aula 

 

--- 

17:00 --- --- --- FIL 
Hegel e o Estado 

Pesquisar e fazer um mapa 
mental ou esquema mental 

Exercício disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANO SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 3ª SÉRIE 

Período: 13 a 17 de abril de 2020. 

TURMA 235 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

08:05 --- --- --- ER 
Videoaula revisando os 

conceito e diferença entre 
Religiosidade, Religião e 
Instituições Religiosas: 

origens e características. 
Leitura do texto disponível 

na Google classroom. 
Exercício: questões 

objetivas e dissertativas 

--- 

08:55 --- --- --- LIT 

Analisar o livro Macunaíma 
de Mário de Andrade a 
partir de formulário no  
https://classroom.google.co
m/h 
Entregar por formulário no 
https://classroom.google.co
m/h sobre Semana de arte 

moderna e 1ª geração 
moderna até 17/04 

--- 

10:10 --- --- --- QUÍ 
Vídeo aula – Álcool. Parte 3 

--- 

11:00 --- --- --- GRA 
Desinências Verbais 

Lista de exercícios 
Parte 2 

--- 

13:15 MAT 
Videoaula 01 – Área do 

triângulo 
 

LIT 
Ler o capítulo 25 do livro de 

Literatura 

MAT 
Atividade sobre área do 
triângulo pág. 67 (questões 
93 e 94) – Versão nova do 
livro. 

MAT 
Atividade sobre área do 
triângulo pág. 67 (questões 
96 até 98) – Versão nova do 
livro. 

FÍS 
Resolver os exercícios 

indicados no livro. 

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


 
Ver a apresentação com 

podcast sobre Semana de 
Arte Moderna e 1ª Geração 

Fazer os exercícios do 
formulário no   

https://classroom.google.co
m/h 

Atividade sobre área do 
triângulo pág. 61 (questões 
93 e 94) – Versão antiga do 
livro. 

 

14:05 GEO 
Assistir aula no Google 

classroom 
Responder:  p.515 – Plus II 
novo ou p.124 – Plus II 
antigo 

GEO 
Assistir aula no Google 

classroom. 
Responder:  p.517 e 525 – 

Plus II novo ou p.125 – Plus 
II antigo 

FÍS 
O aluno deve assistir ao 

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

também a leitura do livro 
texto. 

ART 
Assistir vídeo-aula - história 

da Arte sobre o Cubismo 
 

MAT 
Videoaula 02 - Correção 

das atividades. 

14:55 BIO 
Reino Fungi – Introdução. 
- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 
online (classroom). 

- Copiar as anotações do 
quadro no caderno. 

GEO 
Assistir aula no Google 

classroom. 
Responder:  p.528 e 529 – 

Plus II novo ou p.126 – Plus 
II antigo 

ING 
Unit 2: Healthy Living 
Ler o “executive summary” 
na página 18 do livro 
Perspective 3 (com a ajuda 
de um dicionário) e 
responder o exercício 4, 
quesitos 1 ao 6. 

Entrega via Google 
Classroom até 08/04/2020 

ING 
Unit 2: Healthy Living 
Ler o “executive summary” 
na página 18 do livro 
Perspective 3 (com a ajuda 
de um dicionário) e 
responder o exercício 4, 
quesitos 1 ao 6. 

Entrega via Google 
Classroom até 08/04/2020 

EF 

16:10 HIS 
QUIZ no classroom da II 

Guerra Mundial 
 

BIO 
Filos 

- Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala de aula 

online (classroom). 
- Copiar as anotações do 

quadro no caderno. 
- Responder a atividade 
proposta no caderno. 

QUÍ 
Vídeo aula – Álcool. Parte 2 

MAT 
Atividade sobre área do 

triângulo pág. 61 (questões 
96 até 98) – Versão antiga 

do livro. 

HIS 
Vídeo aula – Parte 3 e 4 

(Segunda Guerra Mundial) 

17:00 FÍS 
O aluno deve assistir ao 

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

também a leitura do livro 
texto. 

HIS 
Vídeo aula – Parte 1 e 2 

(Segunda Guerra Mundial) 
 

FÍS 
Resolver os exercícios 

indicados no livro. 

RED 
Assistir à vídeoaula “Tipos 
de desenvolvimento”, seguir 
o link 
https://youtu.be/Dofj7uuQ
X9s    para revisar os 
conteúdos estudados. 

QUÍ 
Exercícios de fixação 

(Classroom) 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://youtu.be/Dofj7uuQX9s
https://youtu.be/Dofj7uuQX9s


 
 Realizar a REESCRITURA do 

texto corrigido pela 
professora em 10/04, 
fazendo os ajuste e 
sugestões indicados na 
correção.   
As atividades serão 
corrigidas no Google 
classroom.  

Entrega com reescritura 
até: 20/04 

17:50 QUÍ 
Vídeo aula – Álcool. Parte 1 

 

GRA 
Elementos Estruturais dos 

Verbos 
Lista de exercícios 
Parte 1 (revisão) 

 

SOC 
Videoaula. O aluno deve 
fazer um resumo ou 
fichamento de cada 
capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 
atividades extra que serão 
encaminhadas referente a 
cada capítulo. 
Atividade será enviada no 
Classroom. Deve ser 
realizada no caderno de 
sociologia, junto ao resumo 
referente a aula. 

BIO 
Resolução de Exercícios. 

- Assistir o vídeo de 
resolução de exercícios na 

sala de aula online 
(classroom). 

 

FIL 
Hegel e o Estado 

Pesquisar e fazer um mapa 
mental ou esquema mental 

Exercício disponível na 
plataforma Google 

Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANO SEMANAL – ENSINO MÉDIO – 3ª SÉRIE 

Período: 13 a 17 de abril de 2020. 

TURMA 236i 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

07:15 GRA 
Elementos Estruturais dos 

Verbos 
Lista de exercícios 
Parte 1 (revisão) 

 

GEO 
Assistir aula no Google 

classroom. 
Responder:  p. 515 – Plus II 

novo ou p. 124 – Plus II 
antigo 

FÍS 
Resolução da Lista de 

exercício 
Entrega da lista até dia 

20/04/2020: Google 
classroom 

BIO 
Lista de exercícios 

disponibilizada no portal do 
aluno 

 

ING 

08:05 HIS 

- QUIZ no classroom da II 

Guerra Mundial 
 
 

GEO 
Assistir aula no Google 

classroom. 

Responder:  p. 517 e 525 – 
Plus II novo ou p. 125 – Plus 

II antigo 
Responder:  p.528 e 529 – 

Plus II novo ou p.126 – Plus 
II antigo 

ER 
Videoaula revisando os 

conceito e diferença entre 

Religiosidade, Religião e 
Instituições Religiosas: 

origens e características. 
Leitura do texto disponível na 

Google classroom. 
Exercício: questões objetivas 

e dissertativas 

MAT 
Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

Exercício - P.67 – 
(at.96,97,98 e 99) 

ART 
Assistir vídeoaula - história 

da Arte sobre o Cubismo 

 

 
 

08:55 

MAT 
Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

Exercício - P.62 
 

MAT 
Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

Exercício - P.65 – 
(at.89,90,91 e 92) 

ING 
 

FIL 
Hegel e o Estado 

Pesquisar e fazer um mapa 
mental ou esquema mental 

Exercício disponível na 
plataforma Google Classroom 

HIS 
- Vídeo aula – Parte 1 e 2 
(Segunda Guerra Mundial) 
 
- Vídeo aula – Parte 3 e 4 

 

10:10 MAT 
Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

Exercício - P.65 – 
(at.84,85,86,87 e 88 ) 

GRA 
Desinências Verbais 
Lista de exercícios 

Parte 2 

LIT 
Ler o capítulo 25 do livro de 

Literatura 

Ver a apresentação com 
podcast sobre Semana de 

Arte Moderna e 1ª Geração 
Fazer os exercícios do 

formulário no   
https://classroom.google.co

m/h 

ESP QUÍ 
Assistir aos vídeos sobre 

funções oxigenadas e 

nitrogenadas e resolver as 
questões das páginas 634 a 

639. A entrega dos exercícios 
e as dúvidas serão retiradas 

pelo Google classroom 

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


 
11:00 BIO 

Vídeo aula (parte 1) cnidários 
Vídeo aula (parte 2) cnidários 

 

FÍS 
Resolução da Lista de 

exercício (Google Classroom) 
 

MAT 
Livro didático: Matemática 
Ciências e aplicações 

Exercício - P.67 – 
(at.93,94,95) 

LIT 
Analisar o livro Macunaíma 
de Mário de Andrade a partir 
de formulário no  
https://classroom.google.co
m/h 

Entregar por formulário no 
https://classroom.google.co
m/h sobre Semana de arte 

moderna e 1ª geração 
moderna até 17/04 

QUÍ 
Assistir aos vídeos sobre 

funções oxigenadas e 
nitrogenadas e resolver as 

questões das páginas 634 a 
639. A entrega dos exercícios 
e as dúvidas serão retiradas 

pelo Google classroom 

14:05 GEO 
Tema: Mapas e 
representações gráficas 
Ver material em PDF no 
portal do aluno 
Acompanhar a videoaula com 
o material em PDF  
Videoaula  
https://centrodemidias.am.g

ov.br/aulas/mapas-e-
representacao-grafica 

FÍS 
Assistir vídeo aula – AULA 4 

– Aplicações de CURTO 
CIRCUITO disponível: Google 

classroom 
 

HIS 
- Vídeo aula – Parte 1 e 2 
(Segunda Guerra Mundial) 
 
- Vídeo aula – Parte 3 e 4 

 

EF MAT 
Resolver as questões de 06 a 
10 da Lista 2 disponível no 
Portal do Aluno no Google 

Sala de Aula da turma. 

14:55 P.TEXT 
Vídeoaula: texto dissertativo-
argumentativo o discente 
deve imprimir ou salvar a 
redação disponível no portal e 

produzir o desenvolvimento. 
Obs: Deve-se seguir o projeto 
de texto apresentado na 
introdução, ou seja, seguir a 
sequência do arg.1 e arg.2, 
para construir seus 

argumentos e a 
fundamentação. 
As atividades serão corrigidas 

no Google classroom 

BIO 
Zoologia: Cnidários. 

Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala classroom. 
- Copiar as anotações do 

quadro no caderno. 
- Fazer exercícios propostos 

postados no classroom. 
- Enviar dúvidas caso 

ocorram. 

SOC 
Videoaula. O aluno deve fazer 
um resumo ou fichamento de 
cada capítulo, mediante os 
exercícios do livro ou 

atividades extra que serão 
encaminhadas referente a 
cada capítulo. 
Atividade será enviada no 
Classroom. Deve ser 
realizada no caderno de 

sociologia, junto ao resumo 
referente a aula. 

GEO 
Tema: As novas tecnologias 
de representação cartográfica 
Ver material em PDF no 
portal do aluno 

Acompanhar a videoaula com 
o material em PDF  
Videoaula  
https://centrodemidias.am.g

ov.br/aulas/as-novas-
tecnologias-de-

representacao-cartografica 

MAT 
Resolver as questões de 11 a 
15 da Lista 2 disponível no 
Portal do Aluno no Google 

Sala de Aula da turma. 

16:10 QUÍ 
Vídeo aula – Álcool.  

 

GRA 
O período composto por 
subordinação. 

LIT 
Leitura da análise da obra 
“Macunaíma” 

L.INT 
Ler o capítulo 18 do livro 
Interpretação de textos 

QUÍ 
Vídeo aula – Álcool. 

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


 
(Orações subordinadas 
substantivas) 
Assitir a vídeoaula. Baixar a 
lista de exercício na sala 
Google com base nas questões 
do PSC2. 
Obs. O gabarito também será 

disponível ao término da 
atividade. 

https://guiadoestudante.abril.com.
br/estudo/macunaima-analise-da-
obra-de-mario-de-andrade/  
Correção e discussão da 
atividade (05/04) sobre a 
obra literária Macunaíma.  

As atividades podem ser 
enviadas por e-mail para 

orientação 

larissab.santos@lasalle.org.br   
ou pela sala de aula Google 

Fazer lista de exercício no 
https://classroom.google.co
m/h 
Enviar lista de exercícios pelo 
https://classroom.google.co
m/h até 17/04 

 

 
17:00 

BIO 
Zoologia: Poríferos. 

Assistir o vídeo sobre o 
assunto na sala classroom. 
- Copiar as anotações do 

quadro no caderno. 

- Enviar dúvidas caso ocorra. 

HIS 
QUIZ no classroom da II 
Guerra Mundial 
 
 

ING 
 

MAT 
Resolver as questões de 01 a 
05 da Lista 2 disponível no 
Portal do Aluno no Google 

Sala de Aula da turma. 

FÍS 
Montar esquema/resumo no 

caderno sobre a aula. 
 

 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/macunaima-analise-da-obra-de-mario-de-andrade/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/macunaima-analise-da-obra-de-mario-de-andrade/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/macunaima-analise-da-obra-de-mario-de-andrade/
mailto:larissab.santos@lasalle.org.br
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h

