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2ª  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 

(24/08) 

Hist.  (Zoom) 

07:30 às 08:15   

Política da República 

Oligárquica  

Aula zoom com o tema: 

Política da República 

Oligárquica 

Livro Bernoulli, Volume 

2, Frente B, Capítulo 4 - 

Política da República 

Oligárquica  

 

Hist.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Política da República 

Oligárquica  

Aula zoom com o tema: 

Economia (rep. Oligárquica) Livro Bernoulli, Volume 

2, Frente B, Capítulo 4 - 

Política da República 

Oligárquica  

Fazer as atividade das páginas 73 e 78.  

Data de entrega: 28/08 

Valor: 15 pontos 

Física 1 (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Movimento harmônico 

simples 

Será encaminhado o  link para 

aula pelo zoom - explicação e 

correção das atividades 

Livro Bernoulli  

Física 1 

10:00 às 10:45 

Movimento harmônico 

simples 

Resolução de exercícios Livro Bernoulli Exercícios enviados na aula zoom.Enviar 

até dia 26/08. 

Valor: 15  
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História 

10:45 às 11:30 

Política da República 

Oligárquica  

Assistir ao vídeo no app ou no 

site do Edpuzzle e responder 

as perguntas. 

Edpuzzle A atividade ficará disponível até as 11:30. 

Após esse horário a mesma se tornará 

inacessível. 

Valor: 15 pontos 

Literatura (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Escritores pré-

modernistas: Lima 

Barreto, Augusto dos 

Anjos e João do Rio.  

Estudo dos autores pré-

modernistas Lima Barreto, 

Augusto dos Anjos e João do 

Rio. 

Livro Bernoulli  Elaborar um slide em Power Point com, no 

mínimo, 6 lâminas, sendo: 

1ª lâmina - Capa do trabalho. Nele deverá 

ter os dados do aluno (nome completo, 

série, escola) e o título: ESCRITORES PRÉ-

MODERNISTAS. 

2ª a 6ª lámina: uma para cada escritor pré-

modernista: Euclides da Cunha, Monteiro 

Lobato, Lima Barreto, Augusto dos Anjos e 

João do Rio. Nesta parte, para cada autor, 

deve conter: dados biográficos, obras 

publicadas, principais características da 

obra, imagem do  autor.  

Enviar o arquivo para o e-mail 

(prof.valdson@yahoo.com.br) até sexta-

feira, 28/08. Valor: 30 

 

 

Mat. (Zoom) 

7:30 às 08:15 

Matrizes Será encaminhado o  link para 

aula pelo zoom - explicação e 

correção das atividades 

Livro Bernoulli  

mailto:prof.valdson@yahoo.com.br
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Terça-feira 

(25/08) 

Mat.(Zoom) 

8:15 às 9:00 

Matrizes Será encaminhado o  link para 

aula pelo zoom - explicação e 

correção das atividades 

Livro Bernoulli Exercícios página 37 e enviar resumo do 

QR code mesma página .Enviar até dia 

27/08. 

Valor :15 

Redação  

09:00 às 09:45 

Criação de uma 

propaganda 

Com base nos estudos sobre 

texto publicitários, os alunos 

deverão criar uma 

propagando de acordo com as 

orientações do professor. 

Poderão, por exemplo, utilizar 

o Canva.  

 *** OBSERVAÇÃO: Estarei em sessão 

nesse dia. Deixarei as instruções 

gravadas para que os alunos possa fazer. 

Redação   

 10:00 às 10:45 

 

Criação de uma 

propaganda 

Com base nos estudos sobre 

texto publicitários, os alunos 

deverão criar uma 

propagando de acordo com as 

orientações do professor. 

Poderão, por exemplo, utilizar 

o Canva.  

Canva 

Livro Bernoulli  

Enviar a imagem da propaganda até às 

17h, respondendo o ClassApp - Criação 

de Propaganda. Valor: 25.  

Sociologia ( Zoom) 

10:45 às 11:30 
Democracia e cidadania 

no Brasil. 

 

Constituição Feral - primeiros 

artigos ( enviada no grupo)  

Pré-Leitura páginas 7,8 e 9. 

 

Acessar QR CODE 

disponível na página 8. 

Mantenha-se conectado. 
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OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Meio ambiente, 

reciclagem e uso 

consciente. 

Roda de conversa e realização 

coletiva das páginas 110 a 

113. 

Aula do Zoom:  

https://us04web.zoom.

us/j/78076053541?pwd

=VkRmVTZBb1NxWGEv

MTVScjV3WHJIZz09 

ID da reunião: 780 7605 

3541 

Senha de acesso: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

Alunos sem justificativa de falta devem 

enviar foto da atividade realizada. 

 

 

Quarta-

feira 

(26/08) 

Port.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Oração subordinada 

adjetiva 

Acesse o link para entrar na 

reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

523896531?pwd=ZDR3cldxW

HBlV05MTDJwMFVNa2xQQT0

9 

ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

 

 

  

Português 

08:15 às 09:00 

Oração subordinada 

adjetiva 

1- Elabore 10 perguntas com o 

conteúdo. 

2- Elabore um jogo inserindo 

as 10 perguntas. 

1- Páginas:100 a 104 1- Envie as perguntas no mesmo dia até 

às 9h. Valor: 5,0 

2-Filme o jogo e  as regras: envie no 

whatsapp ou classapp. 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
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Crie as regras e orientações 

para o jogo. 

Use a criatividade! 

Envie dia 28/08. 

Valor: 15,0 pontos 

Geografia  (Zoom) 

09:00 às 09:45 
Conflitos internos na 

África 

África do Sul (apartheid) 

Conflitos regionais que 

desestabilizam todo o 

continente. 

Compreensão de conflitos 

com origem bem parecida, 

mas de consequências 

imprevisíveis. 

Atenção especial aos 

mapas das páginas 20 e 

21 sobre área de 

ocupação das 

populações de origem 

árabe no norte da 

África. 

Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

 

Geografia 

10:00 às 10:45 
Atividades 
contextualizadas sobre o 
tema  

 

Avaliar através das atividades 

da compreensão do tema, 

dirimir dúvidas surgidas. 

Acessar Bernoulli Play código 

UUXT (pág. 19) 

 Mantenha-se conectado. 

Geografia  (Zoom) 

10:45 às 11:30 
Nigéria (petróleo e 
radicalismo religioso) 

Norte da África – 
Primavera Árabe 

Compreensão das 

consequências imediatas 

desses conflitos e seus 

desdobramentos.  

 

LER e REFLETIR sobre os 

textos das páginas 19 e 

22 serão objeto de 

debate/opinião durante 

a aula. 

Tira-dúvidas às 3ª, 4ª, 5ª feiras até às 

13:00 horas. 
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Separatismo e lutas tribais 

levam a uma instabilidade 

política. 

 

Filosofia (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Kant Aula zoom com o tema: A 

moral kantiana Livro Bernoulli, Volume 

2, Frente A, Capítulo 4 - 

Kant. 

Páginas 34 a 36. 

 

 

 

Quinta-feira 

(27/08) 

Biol.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Capítulo 6 Será encaminhado o  link para 

aula pelo zoom - explicação e 

correção das atividades 

Página 42 a 45 Fazer as atividades 01 a 20 

Biol.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Capítulo 6 Será encaminhado o  link para 

aula pelo zoom - explicação e 

correção das atividades 

Página 42 a 45  

Educação Física 

(Zoom) 

09:00 às 09:45 

Saúde e qualidade de vida Para essa  aula zoom 

trabalharemos com 

alongamentos , mas 

especificamente 

alongamentos feitos em 

cadeiras,para a realização  

doss alongamentos será 

necessária uma cadeira para 

nos dar apoio durante a  

atividade, lembrando que o 

aluno deverá utilizar roupas 

zoom Link para aula zoom será enviado via 

classapp 

VALOR DA ATIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO: 

20 PONTOS 
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confortáveis para a prática de 

exercícios físicos. Vale lembrar 

também, que os alunos serão 

avaliados a partir da 

participação durante a aula 

zoom 

Inglês  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Reading the world 

Comprehension practice 

Introdução do texto sobre 

Aids, Stds and Child Labor, 

leitura e discussão sobre o 

tema abordado 

páginas 20 a 22  

Link para aula zoom será enviado via 

classapp e whatsapp 

Inglês 

10:45 às 11:30 

False cognates 

 

Essay 

Fazer as atividades 1 e 2  sobre 

o quadro dos false cognates 

 Fazer uma redação ou uma  

história em quadrinhos  em 

inglês com o tema: 

How I feel today  

descrevendo seu dia a dia, 

como se sente neste período 

de isolamento, citar suas 

maiores dificuldades e o 

relacionamento com os 

familiares, citar algumas 

práticas que o tem ajudado a 

se sentir relaxado e feliz. 

página 23 

 

...............................------

----- 

 

enviar as duas atividades  dia 28-8 via 

whatsapp até as 12h a.m 

valor 15 pontos 
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 Biologia 

11:30 às 12:15 

Capítulo 6 Será encaminhado o link para 

fazerem a avaliação pelo 

google forms 

Capítulo 6 Fazer a avaliação dentro do 6º horário - 

11:30 a 12:15 

Valor: 20 

 

 

Sexta-feira 

(28/08) 

Quím.  (Zoom) 

7:30 às 8:15 

Eletroquímica Será encaminhado o  link para 

aula pelo zoom - explicação e 

correção das atividades 

Livro Bernoulli  

Química (Zoom) 

8:15 às 9:00 

Eletroquímica Será encaminhado o  link para 

aula pelo zoom - explicação e 

correção das atividades 

Livro Bernoulli Exercícios enviados durante a aula zoom. 

Valor :10 

Química  

09:00 às 09:45 

Eletroquímica Fazer um mapa mental sobre 

pilhas. 

Livro Bernoulli .Enviar até as 10 hs. 

Valor :05 

 

Física 2 

10:00 às 10:45 

Calorimetria Resolver exercícios do 07 ao 

11, da pág. 10, cap. 05 

Livro Bernoulli Enviar os exercícios resolvidos para o 

email: o.fisicoo0@gmail.com 

Física 2  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Calorimetria Acessar link enviado no grupo 

para participar da aula 

  

Hist. Da Arte 

11:30 às 12:15 

Hiper-Realismo, página 

68.  

Ler o texto sobre o Hiper-

Realismo, página 68 até a 69. 

Em seguida, ver estes vídeos. 

Entre o Realismo e Hiper-

Realismo 

Livro Bernoulli 

Youtube 

Escreva um pequeno texto, mínimo de 10 

linhas e máximo de 15, comentando suas 

impressões sobre os vídeos assistidos. 

Exponha sua opinião sobre as obras de 

arte apresentadas e de que maneira ela 

se tornam arte, já que mostram 
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https://www.youtube.com/w

atch?v=l5nO2CIIe80 

O Hiper-realismo de Chuck 

Close 

https://www.youtube.com/w

atch?v=GapuqOjv6AI 

As obras de Ron Mueck 

https://www.youtube.com/w

atch?v=AsQQvdyC-XM 

 

exatamente coisas do cotidiano (pessoas, 

lugares). Seu texto pode ser em primeiro 

pessoa. CUIDADO! Revise seu texto, faça-

o com zelo e cuidado. Poderá fazer o 

texto diretamente no ClassApp ou no seu 

caderno e me enviar a foto. Enviar até as 

13h, respondendo o ClassApp: 

“Comentário sobre o Hiper-realismo”. 

Valor: 25 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l5nO2CIIe80
https://www.youtube.com/watch?v=l5nO2CIIe80
https://www.youtube.com/watch?v=GapuqOjv6AI
https://www.youtube.com/watch?v=GapuqOjv6AI
https://www.youtube.com/watch?v=AsQQvdyC-XM
https://www.youtube.com/watch?v=AsQQvdyC-XM

