
 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

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 

(24/08) 

Inglês  (Zoom) 

07:30 às 08:15 
Grammar  Matters 

 Reading the world 

2 

 

More about it 

Correção dos exercícios sobre o tempo 

Verbal Present Perfect 

Correção das atividades sobre o texto 

Droneboarding 

 

Leitura e discussão sobre os tipos de 

esportes radicais, analisando seus riscos e 

recompensas. 

Livro páginas 7 a 

10 . 

 

 

Página 10 a 12. 

 

 

Link para aula zoom será enviado via 

classapp e whatsapp. 

Inglês  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Oral  Practice 

avaliativo 

 

 

 

Faremos uma atividade através do 

Edpuzzle. 

 

 

 

Baixar o aplicativo   

e entender como 

funciona para 

usarmos durante 

a aula zoom. 

 

Valor 10 pontos 

 

Link para aula zoom será enviado via 

classapp e whatsapp. 
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Linking words 

 

Comics/ essay 

 

 

 

Explanation and practice 

 

Criar uma história em quadrinhos ou uma 

redação  em Inglês com o tema 

How I feel 

descrevendo como se sente neste período 

de isolamento, como tem se adaptado às 

aulas online, cite algumas práticas que o 

tem deixado relaxado e feliz. 

 

página 12 

 

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

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

 

 

 

 

Enviar foto da atividade dia 25-08 via 

whatsapp até as 17h. 

 

História 

09:00 às 09:45 
Implantação do 

Sistema Colonial no 

Brasil 

Fazer as atividade da página 101 e da 

página 103  Livro Bernoulli, 

Volume 2, 

capítulo 4, Frente 

B - Implantação 

do Sistema 

Colonial no Brasil 

Página 101 e 103 

As atividades deverão ser entregues 

até as 9:45 (Final do horário). 

Atividades encaminhadas 

posteriormente terão o valor da nota 

reduzida. 

Valor: 15 pontos 

História(Zoom) 

10:00 às 10:45 

Iluminismo e 

Independência das 

Treze Colônias  

Aula zoom com o tema: O século das Luzes 
Livro Bernoulli, 

Volume 3, 

capítulo 7, Frente 

A -Iluminismo e 
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Independência 

das Treze 

Colônias  

História(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Iluminismo e 

Independência das 

Treze Colônias  

Aula zoom com o tema: Alguns teóricos da 

Ilustração. Livro Bernoulli, 

Volume 3, 

capítulo 7, Frente 

A -Iluminismo e 

Independência 

das Treze 

Colônias 

 

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Plano de Negócios e 

Uso do Canva 

Terminar o projeto da página 101 e 

utilização do Canva para criar um folder 

sobre seu negócio. 

Aula do Zoom: 

https://us04web.z

oom.us/j/756740

99146?pwd=YUdP

cDZ5MGNrdWJzV

056UEI3NDZYUT0

9 

ID da reunião: 756 

7409 9146 

Senha de acesso: 

vitoria 

O folder deve ser encaminhado pelo 

aluno por Whatsapp, ClassApp ou e-

mail. 

 



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

1ª  Série do Ensino Médio 

 

 

Terça-feira 

(25/08) 

Biologia (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Capítulo 5 Será encaminhado o link via ClassApp e 

WhatsApp para a aula pelo Zoom. 

Devolutivas das atividades. 

Página 33 a 36 Fazer os exercícios 01 a 16 

Biologia  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Capítulo 5 Será encaminhado o link via ClassApp e 

WhatsApp para a aula pelo Zoom. 

Devolutivas das atividades. 

Página 33 a 36 Fazer os exercícios 01 a 16 

Biologia 

09:00 às 09:45 

Capítulo 5 Fazer a avaliação pelo Google forms. Será 

encaminhado o link no dia. 

Capítulo 5 Responder a avaliação pelo Google 

forms dentro do 3º horário.  

Valor 10 pontos 

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Função Quadrática Será encaminhado o link via  WhatsApp 

para a aula pelo Zoom. 

Capítulo 6  

Matemática (Zoom) 

10:45 às 11:30  

Função Quadrática 

 

Será encaminhado o link via  WhatsApp 

para a aula pelo Zoom. 

Capítulo 6 Fazer os exercícios enviados durante 

a aula zoom..Até dia 27/08 . 

Valor :15 pontos 

Hist. Da Arte 

11:30 às 12:15 

Onde o “eu” se 

projeta - Página 79.  

Fazer a leitura da página 79, 80 e 81. 

Observar como se dá esse olhar para si, 

para o eu, dentro da arte.  

PENSE: Se você pudesse se descrever em 

apenas um minuto, como faria? 

Conseguiria vencer esse desafio? Pense…. 

Pense… Até semana que vem! 

Livro Bernoulli  *** 
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Quarta-feira 

(26/08) 

Sociologia (Zoom) 

07:30 às 08:15 
Sociologia 

Contemporânea – 

Pierre Bordieu. 

 

Acessar o link 

https://youtu.be/OGXtv6

PAdVk 

 

Pré-leitura das 

páginas 55 e 56 . 

 

Mantenha-se conectado. 

Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

 

Física 1  (Zoom) 

08:15 às 9:00 

Lentes e olho 

humano. 

Será encaminhado o link via  WhatsApp 

para a aula pelo Zoom. 

Livro Bernoulli  

Física 1  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Lentes e olho 

humano. 

Será encaminhado o link via  WhatsApp 

para a aula pelo Zoom. 

Livro Bernoulli Fazer um vídeo falando sobre o olho 

humano e os defeitos da visão . 

Enviar até dia 28/08. 

Valor :15 pontos 

Redação (Zoom) 

Frente A 

10:00 às 10:45 

Realização de 

Exercícios com 

supervisão do 

professor 

Durante a aula de ZOOM, serão realizados 

os exercícios nºs 5 ao 11 (pags 24 e 25) e  

Livro Bernoulli *** 

Redação  (Zoom) 

Frente A 

10:45 às 11:30 

Seção Enem - 

Exercícios  

Realização dos exercícios da página 30, nºs 

02 ao 06.  

Livro Bernoulli  *** 

https://youtu.be/OGXtv6PAdVk
https://youtu.be/OGXtv6PAdVk
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 Literatura (Zoom) 

Frente D 

11:30 às 12:15 

O Arcadismo, 

página 145.  

Introdução ao Arcadismo e ao Arcadismo 

no Brasil. Principais autores. Características 

desta escola literária.  

Livro Bernoulli  Produzir uma Áudio Aula de, no 

máximo, 1 minuto e meio, falando 

sobre o Arcadismo:   

● O que é o arcadismo? 

● Primeira obra publicada no 

Brasil 

● Características principais 

● Autores e suas obras 

O áudio tem que ser claro e com um 

volume de voz audível. Deverá 

começar dizendo seu nome e a série. 

Deverão ser enviados ao WhatsApp 

do professor até às 17h. Valor: 20 

 

LEMBRE-SE: Mate-me de orgulho e 

não de desgosto! Capriche! 

      

 

 

Quinta-feira 

(27/08) 

Educação Física 

(Zoom) 

7:30 às 08:15 

Saúde e qualidade 

de vida 

Para essa  aula zoom trabalharemos com 

alongamentos , mas especificamente 

alongamentos feitos em cadeiras,para a 

realização  dos alongamentos será 

necessária uma cadeira para nos dar apoio 

durante a  atividade, lembrando que o 

aluno deverá utilizar roupas confortáveis 

para a prática de exercícios físicos. Vale 

lembrar também, que os alunos serão 

Zoom Link da aula zoom será enviado via 

classapp 

VALOR DA ATIVIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO: 20 PONTOS 
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avaliados a partir da participação durante 

a aula zoom 

Geografia 

08:15 às 09:00 
Classificação 

climática e Climas 

do Brasil 

Fenômenos 

climáticos e 

Impactos 

ambientais 

 

Compreensão de como se distribui e 

funciona a dinâmica atmosférica ao longo 

do planeta. 

 

 

Pré-Leitura atenta 

no material de 

apoio entre as 

páginas 24 e 31 

com atenção 

especial ao 

gráfico da página 

31. 

 

Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 
Fenômenos 

climáticos e 

Impactos 

ambientais 

 

Compreensão dos tipos climáticos 

presentes em nosso território e dos fatores 

que agem para sua composição.  

Acessar QR CODE 

da página 30. 

 

Mantenha-se conectado. 

Geog.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 
Avaliar através das 

atividades da 

compreensão do 

tema, dirimir 

dúvidas surgidas. 

Atividade avaliativa no próprio momento 

da aula. 

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

às 13:00 horas. 
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Português 

10:45 às 11:30 

Classes de palavras 
Elabore um jogo inserindo as 10 perguntas 

feitas na aula anterior. 

Crie as regras e orientações para o jogo. 

Use a criatividade! 

Páginas:96 a 100 
Filme o jogo e  as regras: envie no 

whatsapp ou classapp. 

Envie dia 28/08. 

- Valor: 15 pontos 

Português (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Flexão dos 

substantivos 

Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?

pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQ

QT09 

ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

  

 

 

 

Sexta-feira 

(28/08) 

Física 2  (Zoom) 

07:30 até 08:15 

Astronomia Acessar link para participar da aula   

Física 2 

08:15 às 09:00 

Astronomia Resolver exercícios de aprendizagem de 06 

até 12, da página 66, cap. 5 

Livro Bernoulli Enviar resolução comentada para o 

email: o.fisicoo0@gmail.com até 

30/08 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
mailto:o.fisicoo0@gmail.com
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Química 

09:00 às 09:45 

Ácidos e bases Fazer a leitura da páginas 41 e 42 Livro Bernoulli Exercícios Se Liga no ENEM página 

36 a 38 enviar no dia 28/08  até as 

10 hs. 

Valor :05  

Química (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Ácidos e bases Será encaminhado o link via  WhatsApp 

para a aula pelo Zoom. 

Livro Bernoulli  

Química (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Ácidos e bases Será encaminhado o link via  WhatsApp 

para a aula pelo Zoom. 

Livro Bernoulli Fazer um mapa mental sobre ácidos 

.Enviar até dia 28/08 . 

Valor:10 pontos 

História (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Iluminismo e 

Independência das 

Treze Colônias  

Aula zoom com o tema: Alguns teóricos da 

Ilustração. Livro Bernoulli, 

Volume 3, 

capítulo 7, Frente 

A -Iluminismo e 

Independência 

das Treze 

Colônias 

 

 

 


