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1ª  Série do Ensino Médio 

 

Observações: 1 – ATENÇÃO! Fiquem atentos a entrega das atividades, conforme a instrução de cada professor. 

2 – Os professores responderão as mensagens, seja para dúvidas ou para devolutivas, apenas entre 7h30` e 12h15` atente-se a esse horário. 

3 – Os trabalhos encaminhados fora do período estipulado serão avaliados com 50% do valor da nota.  

4  –  Plantão de dúvida: os professores estarão disponíveis nos dias de suas aula, caso suas dúvidas sejam enviadas posteriormente a este horário, será 

respondida somente na aula seguinte. 

Dia da 

Semana 

Disciplina Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser encaminhado pelo 

aluno 

 

Segunda-feira 

(30/11) 

Física 1  

07:30 às 08:15 

Hidrostática Exercícios sobre o conteúdo  Livro Bernoulli  

Física 1  

08:15 às 09:00 

Hidrostática Exercícios sobre o conteúdo Livro Bernoulli  

Redação 

09:00 às 09:45 

Exercícios 

Propostos - página 

50 

 

Durante a aula, cada aluno receberá um 

exercício para que seja feito em sala. Ao 

término do tempo destinado para sua 

execução, cada aluno deverá explicar como 

chegou na resposta, explicando ao 

professor sua linha de raciocínio. Em 

seguida, será feita a correção em sala, 

presencialmente.  

Livro Bernoulli  *** 
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Redação 

10:00 às 10:45 

Momento de 

Reflexão: meu 

desempenho em 

Redação no ano de 

2020 

 

Um momento destinado à uma reflexão 

sobre a aprendizagem em Redação no ano 

de 2020 e quais as expectativas que os 

alunos trazem dentro de si para 2021.  

Será um momento de olhar para a 

trajetória deste ano e se avaliar. Depois de 

tanto tempo em aulas remotas, esse 

contato presencial possibilita uma 

interação ativa entre os alunos, o que 

resulta em vivência múltiplas e 

interessantes.  

*** *** 

Biologia 

10:45 às 11:30 

Embriologia Revisão de embriologia presencial 

Será encaminhado o link para aula pelo 

zoom para os estudantes. 

  

Biologia 

11:30 às 12:15 

Tecidos Revisão de tecidos presencial 

Será encaminhado o link para aula pelo 

zoom para os estudantes. 

  

 

 

 

Geografia 

07:30 às 08:15 

Atividade Industrial 

no Brasil 

Compreensão do incentivo do governo à 

substituição de importações. 

Material de apoio 

Bernoulli, capítulo 

4, Frente B. 

Mantenha-se conectado. 
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Terça-feira 

(1º/12) 

Sociologia(Zoom) 

08:15 às 09:00 
Pensamento 

Sociológico no 

Brasil 

Síntese do pensamento sociológico 

traçando uma analogia entre os 

pensadores. 

Material de apoio 

Bernoulli, capítulo 

4. 

Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

OPEE (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Encerramento - 

OPEE 

Dinâmica e bate-papo de encerramento 

das aulas de OPEE e aprendizados 

adquiridos durante o ano. 

Link da aula do 

Zoom: 

https://us04web.z

oom.us/j/778527

43173?pwd=d2J0

TUxrQitVTFdOWH

FwMTFjS0dDdz09 

ID da reunião: 778 

5274 3173 

Senha de acesso: 

vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno.  

Filosofia (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Atividade avaliativa Será encaminhada para resolução durante 

a aula uma atividade avaliativa de revisão 

de filosofia. 

Atividade 

proposta 

Encaminhar a atividade via ClassApp 

no mesmo dia até as 18:00. 

História 

10:45 às 11:30 

Rebeliões Nativistas 

e Separatistas, 

Período Joanino e 

Independência do 

Brasil 

Assistir ao Edpuzzle que será encaminhado 

via classapl 

Edpuzzle  

Química (Zoom) Reações químicas Atividade avaliativa Livro Bernoulli Resolução do se liga no ENEM 
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11:30 às 12:15  

 

 

 

Quarta-feira 

(02/12) 

Química 

07:30 às 08:15 

Reações químicas Resolução de exercícios Livro Bernoulli  

Química 

08:15 às 9:00 

Reações químicas Resolução de exercícios Livro Bernoulli  

Biologia 

09:00 às 09:45 

Embriologia 

Tecidos 

Será aplicado uma atividade de fixação e 

recuperação para os estudantes que não 

atingiram a média dos 40 pontos 

distribuídos. 

  

Recuperação: 40 pontos 

Ed. Física 

10:00 às 10:45 

Cultura corporal de 

movimento 

Nessa aula, será feito uma brincadeira 

relacionada ao voleibol, para os alunos 

que não forem ao colégio, será passado 

um trabalho escrito sobre o assunto 

************** ****************************** 

Português 

10:45 às 11:30 

Textos legais e 

normativos  

Faremos atividade escrita. Páginas: 73 a 77 Valor: 10,0 

Português 

11:30 às 12:15 

Curadoria de 

informações 

Atividade de pesquisa  Valor: 5,0 
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Quinta-feira 

(03/12) 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Word study: Nouns 

 

- Resolução e correção dos 

exercícios  

- Resolução e correção dos 

Proposed exercises 

página 41 

página 42 

link para aula zoom será enviado via 

whatsapp 

Inglês (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Atividade Avaliativa - Resolução dos Proposed exercises 

do 1 ao 15 

página 42 link da aula anterior 

enviar gabarito dos exercícios via 

whatsapp até o final da aula 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 
Industrialização 

brasileira – tardia, 

dependente. 

Compreensão  do processo 

desenvolvimentista nacional. 

Material de apoio 

Bernoulli, capítulo 

4, Frente B 

Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

Geog.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 
Industrialização 

brasileira – tardia, 

dependente. 

 

A inserção do Brasil industrial na 

globalização. 

 

Atenção especial 

ao gráfico que 

apresenta a 

evolução 

histórica na 

página 96. 

Mantenha-se conectado 

História  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Rebeliões Nativistas 

e Separatistas, 

Período Joanino e 

Independência do 

Brasil 

Aula zoom 

O link será encaminhado via ClassApp. 

Livro Bernoulli, 

Volume 4, 

capítulo 08, 

Frente B - 

Rebeliões 

Nativistas e 

Separatistas, 

Período Joanino e 
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Independência do 

Brasil 

História  (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Rebeliões Nativistas 

e Separatistas, 

Período Joanino e 

Independência do 

Brasil 

Aula zoom 

O link será encaminhado via ClassApp. 

Livro Bernoulli, 

Volume 4, 

capítulo 08, 

Frente B - 

Rebeliões 

Nativistas e 

Separatistas, 

Período Joanino e 

Independência do 

Brasil 

 

ATENÇÃO!!! 

AULA NO 

CONTRATURNO 

História  (Zoom) 

13:30 às 15:00 

Rebeliões Nativistas 

e Separatistas, 

Período Joanino e 

Independência do 

Brasil 

Aula zoom 

O link será encaminhado via ClassApp. 

Livro Bernoulli, 

Volume 4, 

capítulo 08, 

Frente B - 

Rebeliões 

Nativistas e 

Separatistas, 

Período Joanino e 

Independência do 

Brasil 

Encaminhar os exercícios propostos 

da página 157 a 163 (apenas as de 

múltipla escolha) até o Sexta-Feira 

(04/12) às 18:00 

 

 

 

Física 2   

07:30 até 08:15 

Momento Linear Explicação do conteúdo e resolução de 

exercícios de aprendizagem 

Livro Bernoulli  
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Sexta-feira 

(04/12) 

Física 2 

08:15 às 09:00 

Momento Linear Explicação do conteúdo e resolução de 

exercícios de aprendizagem 

  

Matemática 

09:00 às 09:45 

P.G Explicação do conteúdo e resolução de 

exercícios  

Livro Bernoulli  

Matemática 

10:00 às 10:45 

P.G Explicação do conteúdo e resolução de 

exercícios  

Livro Bernoulli  

Literatura 

10:45 às 11:30 

Atividade de 

Interpretação de 

Texto  

 

Atividade dirigida de interpretação de 

texto. Deverá ser feita em sala de aula, no 

valor de 20 pontos. A correção acontecerá 

em aula, bem como a devolutiva para os 

alunos. Texto variados, de prosa e poesia, 

avaliando a capacidade interpretativa dos 

alunos.  

Valor: 20 pontos 

Material Entregue 

pelo professor 

Livro Bernoulli  

*** 

Hist. da Arte  

11:30 às 12:15 

Oficina de Arte: O 

corpo 

 

Com base nos estudos do último capítulo, 

haverá uma oficina, feita na quadra, em 

virtude do amplo espaço, tendo como o 

tema o corpo como forma de expressão 

artística. Será uma forma de vivenciar os 

conceitos aprendidos nas aulas remotas do 

capítulo 6.  

*** *** 

 

 


