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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 

(23/11) 

Física 1  

07:30 às 08:15 

Hidrostática Pressão e empuxo resolução de exercícios Livro Bernoulli  

Física 1  

08:15 às 09:00 

Hidrostática Pressão e empuxo resolução de exercícios Livro Bernoulli 

 

Exercícios enviados durante a aula 

Redação 

09:00 às 09:45 

Oficina de Meme -  O Meme é, hoje, um tipo de texto. Há nele, 

comunicação, mensagem, intenção.  

Você deverá criar dois (02) memes, que 

tenham a ver com os seguintes assuntos: 

● Sociedade Contemporânea 

● Tecnologia 

As duas aulas deverão ser para a criação 

destes dois memes. DETALHE: o 

protagonista desse meme é VOCÊ! Para 

Livro Bernoulli 

Internet 

*** 



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

1ª  Série do Ensino Médio 

cada um dos memes, um pequeno texto 

explicando o contexto do meme feito. 

Redação 

10:00 às 10:45 

Conclusão da 

Oficina de Meme  

Nesta aula o meme deverá ser concluído.  

Após a conclusão, enviar até 11:30, pelo 

ClassApp.  

Livro Bernoulli 

Internet 

Enviar o meme respondendo o 

ClassApp “Oficina de Meme - 1ª 

Série”. 

Não se esqueça de fazer o pequeno 

texto explicativo para cada um dos 

memes. Enviar até 11:30. 

Valor: 20 

Geografia 

10:45 às 11:30 

INDÚSTRIA 

fatores locacionais 
Compreender os fatores que determinam 

a localização industrial. 

 

Material de apoio 

Bernoulli Frente B, 

capítulo 4. Até a 

página 99. 

Mantenha-se conectado 

Geografia 

11:30 às 12:15 

INDÚSTRIA 

Fordismo & 

Toyotismo 

Compreender os modelos de produção 

industrial que mudaram o mundo 

produtivo em cada época. 

Material de apoio 

Bernoulli Frente B, 

capítulo 4. Até a 

página 99. 

Mantenha-se conectado. 

 

 

 

Terça-feira 

Geografia 

07:30 às 08:15 
Industrialização 

brasileira 

 

Pré-leitura do tema entre as páginas 97 e 

99 para melhor compreensão das fases 

históricas desse processo. 

Material de apoio 

Bernoulli Frente B, 

capítulo 4. Até a 

página 99. 

Mantenha-se conectado. 
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(24/11) Sociologia(Zoom) 

08:15 às 09:00 
Pensamento 

Sociológico no 

Brasil – Roberto da 

Matta 

 

Compreender o pensamento mais atual 

sobre a nossa visão de sociedade. 

 

Acessar o link do 

mini 

documentária de 

Roberto da 

Matta: 
https://youtu.be/k

--AYv6GYDk 

Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

 

OPEE (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Métodos de Estudo Aula para sugestão de formas de estudar e 

aprender por meio das páginas 122 a 125 

de livro de OPEE. 

Link para aula: 

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 de 

Revisão 

Serão realizadas algumas atividades de 

revisão de Filosofia que deverão ser 

entregues ao final do horário. 

Exercícios 

elaborados 

Fazer as atividades e encaminhar via 

ClassApp ao final do horário. 

História 

10:45 às 11:30 

Imperialismo Assistir ao vídeo no Edpuzzle que será 

encaminhado via ClassApp 

Edpuzzle  
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Química (Zoom) 

11:30 às 12:15  

Reações químicas 
Aula zoom 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli 

 

Exercícios pág.113 e 114  

Enviar até o final da aula 

 

 

 

Quarta-feira 

(25/11) 

Química 

07:30 às 08:15 

Reações químicas Apresentação de trabalho Livro Bernoulli 

 

 

Química 

08:15 às 9:00 

Reações químicas Apresentação de trabalho Livro Bernoulli 

 

 

Conselho de Classe 

(Coordenação) 

09:00 às 09:45 

Conselho de Classe - 

Hora de ser ouvido! 

Reflexão sobre o ensino remoto como um 

todo,  com as coordenadoras Tatiana e 

Candinha. 

O link será 

enviado via 

ClassApp e 

WhatsApp. 

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

Ed. Física 

10:00 às 10:45 

Cultura corporal de 

movimento 

Nessa aula, faremos alguns movimentos 

básicos de ioga e em outro momento, 

faremos alguns alongamentos para ajudar 

no funcionamento do corpo. 

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

Português 

10:45 às 11:30 

Estudo das 

interjeições 

Interjeições e regionalismo Páginas: 112 a 

114 

 

Português 

11:30 às 12:15 

Revisão do 

conteúdo  

Faremos o kahoot desafio.  Valor: 10,0 
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Quinta-feira 

(26/11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO!!! 
AULA NO 

CONTRATURNO 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Grammar matters 2 Quantitative Adjectives Indefinite 

Pronouns explicação ,análise de alguns 

exemplos, resolução e correção dos 

exercícios 

página 40 Link para aula zoom será enviado via 

whatsapp 

Inglês (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Kahoot 

Avaliação 

Kahoot about Covid- 19 

Avaliação através Google forms sobre 

Countable/Uncountable nouns  e 

Quantifiers 

pin será 

disponibilizado 

durante a aula 

10 pontos 

link da aula anterior 

 

 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Industrialização no 

Brasil 
Compreender a submissão do processo 

industrial do país ao capital e tecnologia 

estrangeiros. 

Acessar link: 

https://youtu.be/

EpIsGZF653k 

Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

 

Geog.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Industrialização no 

Brasil 
Compreender o processo em andamento 

de desindustrialização apontado pela ONU. 

Ler com atenção 

seção ESTÁ NO 

MUNDO à página 

99. 

Mantenha-se conectado. 

História  (Zoom) 

10:45 às 11:30 
Imperialismo Aula zoom 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, 

Volume 4, 

capítulo 12, 

Frente A - 

Imperialismo 

-  

https://youtu.be/EpIsGZF653k
https://youtu.be/EpIsGZF653k
https://youtu.be/EpIsGZF653k
https://youtu.be/EpIsGZF653k
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História  (Zoom) 

11:30 às 12:15 
Imperialismo Aula zoom 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, 

Volume 4, 

capítulo 12, 

Frente A - 

Imperialismo 

Fazer os exercícios propostos das 

páginas 90 a 95 e encaminhar via 

ClassApp até as 18:00 do dia 27/11 

(Sexta-feira). 

História  (Zoom) 

13:30 às 15:00 

Bandeirantismo, 

Mineração e 

Período Pombalino. 

Aula zoom 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, 

Volume 4, 

capítulo 07, 

Frente B - 

Bandeirantismo, 

Mineração e 

Período 

Pombalino. 

 

 

 

 

Sexta-feira 

(27/11) 

Física 2   

07:30 até 08:15 

Energia Energia CInética Gravitacional resolução 

de exercícios 

Livro Bernoulli  

Física 2 

08:15 às 09:00 

Energia Energia Cinética e Gravitacional resolução 

de exercícios 

Livro Bernoulli 

 

Exercícios enviados durante a aula 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Progressão 

aritmética  e 

geométrica 

Explicação do conteúdo  Livro Bernoulli 

 

Exercícios enviados durante a aula 
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Matemática 

10:00 às 10:45 

Progressão 

aritmética  e 

geométrica 

Explicação do conteúdo  Livro Bernoulli 

 

Exercícios enviados durante a aula 

Literatura 

10:45 às 11:30 

Roda Literária - A 

Moreninha, de 

Joaquim Manuel de 

Macedo 

Roda Literária sobre o livro A Moreninha, 

de Joaquim Manuel de Macedo.  

A história romântica de Carolina será 

trabalhada em aula, com foco na estrutura 

do romance e as características do 

Romantismo presentes na obra. 

Ao término da aula, os alunos receberão o 

link para a realização da atividade sobre o 

livro, no valor de 20, no Google Forms.  

Livro Literário  *** 

Hist. da Arte  

11:30 às 12:15 

A Arte na Cidade - 

Capítulo 6.  

Trabalho A Arte na Cidade 

● O trabalho poderá ser feito em 

dupla ou individualmente. 

● Fazer o trabalho no arquivo em 

word que será enviado pelo 

ClassApp. 

● Grafite - osgemeos: faça uma 

pesquisa sobre osgemeos: quem 

são? O que fazem? Qual a 

importância deles para o grafite 

enquanto arte nas paredes das 

Livro Bernoulli 

Internet 

Vocês receberão hoje, 24/11, às 

11:30, o ClassApp “Trabalho A Arte 

Na Cidade”. Nele haverá: 

 

● O arquivo onde deve ser 

digitado o trabalho. 

● Usar fonte Arial ou Times, 

12. 

● As partes em vermelho 

deverão ser excluídas da 

versão final do trabalho. 
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cidades? Escolha 5 imagens e 

coloque no trabalho.  

● Instalação: escolha uma cadeira e 

outros itens que você achar 

impossível de ser encontrar numa 

calçada, numa rua. Coloque esta 

cadeira e os objetos selecionados. 

Escolha um lugar movimentado. 

Tem que ser algo que chame a 

atenção. Por aproximadamente 30 

minutos, observe a reação das 

pessoas. Registre em fotos. No 

mínimo, 10 fotos, desde a 

“intervenção” montada e a reação 

das pessoas ao observar a 

instalação. Dê um título à sua 

obra. 

● Intervenção Digital: escolha uma 

imagem de algum ponto turístico 

da cidade de Cristalina. Usando 

app de fotos e edição, faça sua 

intervenção nesse “cenário”. Se 

você pudesse fazer uma 

intervenção, como seria? O que 

faria? Faça isso, ainda que 

digitalmente, na sua imagem. Dê 

um nome à sua obra. 

● Enviar o trabalho, 

respondendo este ClassApp, 

até do dia 28/11, às 23:59. 

● Valor: 40 

● Mãos à obra! 
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● Arte? Pra quê? - Crie uma poesia 

que tenha como tema “Arte? Pra 

quê?” Tem que ter, no mínimo, 20 

versos. 

● Enviar no ClassApp. 

● Valor: 40 

 

 


