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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 

(22/06) 

 

Redação  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Registrando, página 

88.  

Realização do Registrando da página 

88, orientado pelo professor. Neste 

momento, os alunos que não 

alcançaram os 70% das notas dadas 

neste 2º bimestre serão informados 

da atividade de recuperação que 

deverão realizar.  

Livro Bernoulli  *** 

Inglês   

8:15 às 9:00 
TESTS 

Pages 62 a 65 

* Passo 1 - Assistir o vídeo que trara as 

atividades abordadas nas páginas dos 

TESTS que estará disponível no site do 

Colégio Ágora, canal do YouTube. (O 

link do vídeo será enviado pelo 

ClassApp). 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 62 a 65. 
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* Passo 2 - Realizar atividades das 

páginas 62 a 65 tendo como material 

de pesquisa o vídeo. 

Inglês (Zoom) 

9:00 às 9:45 
TESTS 

Pages 62 a 65 

Nesta aula trataremos das resoluções 

das atividades propostas nas páginas 

62 a 65. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 62 a 65.. 

* Será avaliada toda a participação 

do aluno, desde a visualização do 

vídeo, , realização das atividades 

até a participação no ZOOM. 

* Enviar a foto das atividades  das 

páginas 62 a 65 (via ClassApp ou 

WhatsApp) 

* Data da entrega: até às 17h do 

dia 22/06/2020. 

Valor:  + de conceito  

Filosofia  

10:00 às 10:45 

Verdade e Validade Assistir ao vídeo linkado e fazer um 

mapa mental com suas palavras no 

caderno para resumir os conceitos 

estudados no capítulo 4 do livro. 

Alunos com a nota somada inferior a 

53 serão comunicados e receberão 

uma avaliação durante a semana para 

recuperação dos pontos. 

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/

watch?v=2wQXbs4uXWM 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

https://www.youtube.com/watch?v=2wQXbs4uXWM
https://www.youtube.com/watch?v=2wQXbs4uXWM
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OPEE (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Reflexão Pessoal - A 

música mais triste 

do ano 

Reflexão e bate papo baseado na 

análise da música: 

A música mais triste do ano - Luiz Lins 

Link da música: 

https://www.youtube.com/

watch?v=t5SEyQ-Lqps 

Link para aula do Zoom: 

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

71728889075?pwd=ckl4TU1

xWkdKSmVFSHcxbm94SUJj

QT09 

ID da reunião: 717 2888 

9075 

Senha: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

 

 

 

Terça-feira 

(23/06) 

 

Matem. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Relações 

Trigonométricas no 

Triângulo Retângulo. 

(avaliação) 

Às 07:30 será enviado via ClassApp  o 

arquivo com a atividade avaliativa, 

juntamente com o link para a Zoom. 

Essa atividade poderá ser 

desenvolvida online até às 9 horas. 

Ao finalizar a avaliação, o aluno deverá 

enviar a resolução via ClassApp. 

É obrigatório que o aluno esteja com 

a câmera ligada. 

Livro Bernoulli. Enviar foto da resolução da 

atividade ao momento que sair 

da Zoom. 

 

Prazo máximo: 9 horas. 

 

Valor: 15 pontos. 

Matemática (Zoom) 

08:15 às 09:00 

https://www.youtube.com/watch?v=t5SEyQ-Lqps
https://www.youtube.com/watch?v=t5SEyQ-Lqps
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O aluno que não atingir 70% de 75 

pontos, ou seja, abaixo de 53, será 

comunicado para fazer a 

recuperação no dia 26/06. 

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 
Conflitos étnicos na 

Europa – 

Separatismo 

 

Compreender a existência de diversos 

grupos étnicos às vezes no mesmo 

país em conflito. 

 

Pré-leitura página 56 a 62. 

link para Zoom antes da 

aula. 

Mantenha-se conectado. 

Geografia 

10:00 às 10:45 
Conflitos étnicos na 

Europa – 

Separatismo 

 

Atividade avaliativa na aula seguinte 

ao Zoom 

Atenção a pág.62: 

Tá na mídia – O dia perfeito 

Tira-dúvidas às 3ª, 4ª, 5ª feiras 

até às 13:00 horas. 

Port. (Zoom) 

10:45 às 11:30 

revisão do 

conteúdo: 

Colocação 

pronominal 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7679324

1218?pwd=L2ozcWtxSFNLRHpQdTFIcj

V0cVYzQT09 

ID da reunião: 767 9324 1218 

Senha: 5iNwBY 

  

 

https://us04web.zoom.us/j/76793241218?pwd=L2ozcWtxSFNLRHpQdTFIcjV0cVYzQT09
https://us04web.zoom.us/j/76793241218?pwd=L2ozcWtxSFNLRHpQdTFIcjV0cVYzQT09
https://us04web.zoom.us/j/76793241218?pwd=L2ozcWtxSFNLRHpQdTFIcjV0cVYzQT09
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Quarta-feira 

(24/06) 

História 

07:30 às 08:15 

Revisão Assistir ao vídeo: 

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

TiJBt5RrA-E 

  

História 

08:15 às 09:00 

Revisão Assistir ao vídeo: 

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

z2KlN_kUWaE 

  

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Revisão Faremos uma revisão do contedúdo 

do bimestre 

  

Física  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Gravitação universal 

e Sistema solar 

Será encaminhado o link para a aula 

on-line - Correção das atividades. Livro Bernoulli 
 

Física 

10:45 às 11:30 

Gravitação universal 

e Sistema solar 

Resolução das atividades 
Livro Bernoulli 

Exercícios enviados pela 

professora 

Enviar até dia 26/06 

Valor  15 pontos 

 

Quinta-feira 

(25/06) 

Química 

07:30 às 08:15 

Tabela periódica e 

distribuição 

eletrônica.  

Para os alunos que ficaram de 

recuperação: 

*Fazer a recuperação no horário da 

aula, de 7h30 até 8h15. 

 Para os alunos que ficaram de 

recuperação: 

Enviar foto das resoluções de até 

8h15 do dia 25/06. 

https://www.youtube.com/watch?v=TiJBt5RrA-E
https://www.youtube.com/watch?v=TiJBt5RrA-E
https://www.youtube.com/watch?v=z2KlN_kUWaE
https://www.youtube.com/watch?v=z2KlN_kUWaE
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Para os alunos que não ficaram de 

recuperação: 

*Enviarei a atividade no dia da aula. 

Para os alunos que não ficaram 

de recuperação: 

 Não será necessário o envio das 

atividades. 

Quím. (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Tabela periódica e 

distribuição 

eletrônica.  

Correção da recuperação. 

Quem não ficou de recuperação, está 

liberado da aula. 

  

Arte 

09:00 às 09:45 

Visitando museus Acesse o link, escolha o seu destino e 

divirta-se. 

Link: 

https://www.eravirtual.org/ 

Não será necessário o envio de 

atividades. 

Port.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Revisão Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7879413

2401?pwd=WlBEV0FFNW1YRlAyK0Iyb

0huWDVRZz09 

ID da reunião: 787 9413 2401 

Senha: 4P894e 

Kahoot - revisão  

Português 

10:45 às 11:30 

Revisão  

do conteúdo 

Estude o capítulo 5 Páginas: 88 a 93  

Educação Física 

11:30 às 12:15 

Esportes Assistir a vídeo aula que será enviada 

via ClassApp e realizar a atividade que 

será proposta pelo professor 

YouTube, Google Enviar o material solicitado, para o 

professor no dia 29/06 até às 

17:00 horas, pois, a atividade 

valerá como recuperação para os 

https://www.eravirtual.org/
https://us04web.zoom.us/j/78794132401?pwd=WlBEV0FFNW1YRlAyK0Iyb0huWDVRZz09
https://us04web.zoom.us/j/78794132401?pwd=WlBEV0FFNW1YRlAyK0Iyb0huWDVRZz09
https://us04web.zoom.us/j/78794132401?pwd=WlBEV0FFNW1YRlAyK0Iyb0huWDVRZz09
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alunos que não alcançarem a nota 

prevista 

 

Sexta-feira 

(26/06) 

Mat. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Relações 

Trigonométricas no 

Triângulo Retângulo:  

Devolutiva da 

avaliação. 

Aula via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

 

Livro Bernoulli. 

 

 

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

Matemática (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Relações 

Trigonométricas no 

Triângulo Retângulo:  

recuperação. 

ALUNOS DE RECUPERAÇÃO: 

 

Permanecer na Zoom para o 

desenvolvimento da recuperação. As 

questões serão compartilhadas online. 

 

ALUNOS QUE NÃO ESTÃO DE 

RECUPERAÇÃO: 

 

Não precisa ficar na Zoom. 

 

Resolução de exercícios: 

página 118, número 7. 

página 119, número 10. 

página 121, número 18. 

página 122, número 2. 

página 123, números 3 e 5. 

Livro Bernoulli. 

Bernoulli Play. 

ALUNOS EM RECUPERAÇÃO:  

Enviar foto da resolução da 

atividade ao momento que sair 

da Zoom. 

 

Prazo máximo: 09:45 

 

ALUNOS QUE NÃO ESTÃO EM 

RECUPERAÇÃO:  

 

Não é necessário o envio das 

resoluções. 

Matemática 

09:00 às 09:45 
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Biologia 

10:00 às 10:45 

Capítulo 04 Fazer a atividade de Recuperação. 

Testes do livro 

Página 64 e 65 Enviar o gabarito até as 12:00 

Bio. (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Capítulo 04 Será encaminhado o link para a aula 

on-line - Correção das atividades. 

  

 

 

 


