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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 

(14/09) 

Inglês  (Zoom) 

07:30 às 08:15 
Linking words SO 

that 

 

Explanation and practice 

Enem exercises practice 

livro página 12 

página 15 e 16 

link para aula zoom será enviado via 

classapp e whatsapp 

Inglês  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Proposed exercises Resolução dos Proposed exercises do 6 ao 

21, criar gabarito. 

 

páginas 13 e 14 Fotografar gabarito e enviar via 

whatsapp dia 16-09 até às 12:00 a.m 

Valor 15 pontos 

História 

09:00 às 09:45 

Iluminismo e 

Independência das 

Treze Colônias  

Fazer a leitura prévia das páginas 19 a 21 
Livro Bernoulli, 

Volume 3, 

capítulo 7, Frente 

A -Iluminismo e 

Independência 
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das Treze 

Colônias  

 

História(Zoom) 

10:00 às 10:45 

Iluminismo e 

Independência das 

Treze Colônias  

Aula zoom. 

O link será encaminhado via ClassApp 
Livro Bernoulli, 

Volume 3, 

capítulo 7, Frente 

A -Iluminismo e 

Independência 

das Treze 

Colônias  

 

História(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Iluminismo e 

Independência das 

Treze Colônias  

Aula zoom. 

O link será encaminhado via ClassApp 
Livro Bernoulli, 

Volume 3, 

capítulo 7, Frente 

A -Iluminismo e 

Independência 

das Treze Colônias  

 

Fazer os exercícios propostos 

(múltipla escolha) das páginas 23 a 

27 e encaminhar o gabarito no 

mesmo dia com o prazo de entrega 

até as 17:00. (Entrega via classapp) 

Entregas após o horário estipulado 

terão redução de nota. 

Valor: 15 pontos 

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Autoavaliação - 

Momento de 

Reflexão 

Dinânica de reflexão sobre a Autoavaliação 

- 2º Bimestre realizada. 

Link para aula do 

Zoom: 

https://us04web.z

oom.us/j/778527

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 
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43173?pwd=d2J0

TUxrQitVTFdOWH

FwMTFjS0dDdz09 

ID da reunião: 778 

5274 3173 

Senha de acesso: 

vitoria 

 

 

 

Terça-feira 

(15/09) 

Biologia (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Capítulo 6 Será encaminhado o link para a aula pelo 

zoom - Correção das atividades aplicadas e 

explicação de conteúdo. 

Página 41 a 57  

Biologia  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Capítulo 6 Será encaminhado o link para a aula pelo 

zoom - Explicação de conteúdo. 

Página 58 a 66  

Biologia 

09:00 às 09:45 

Capítulo 6 Fazer a atividade avaliativa.  Encaminhar a foto da resolução até 

as 17:00 

Valor: 10 pontos 

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Capítulo 5 Será encaminhado o link para a aula pelo 

zoom - Correção das atividades aplicadas e 

explicação de conteúdo. 

Livro Bernoulli  

Matemática (Zoom) 

10:45 às 11:30  

Capítulo 5 Será encaminhado o link para a aula pelo 

zoom - Correção das atividades aplicadas e 

explicação de conteúdo. 

Livro Bernoulli Exercícios pág. 67 e 68. 

Enviar até dia 17/09 
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Valor:10 

Hist. Da Arte 

11:30 às 12:15 

Exercícios Propostos, 

página 82.  

Fazer os exercícios propostos das páginas 

82 até 84. Não precisa enviar para o 

professor. Fazer a autocorreção. 

ATENÇÃO! 

Você deverá começar a pensar no vídeo 

que deverá fazer e que se chamará 

“Autorretrato - Se Vira nos 30”.  

Num vídeo de exatos 30 segundos, você 

fará seu autorretrato em vídeo, usando e 

abusando da sua criatividade. COMO ELE 

DEVERÁ SER FEITO? Você usará a sua 

criatividade. SIM, VOCÊ TEM ELA 

GUARDADA AÍ EM ALGUM LUGAR! 

 Vídeo com você falando?  

Cantando?  

Interpretando? Dançando? 

Como será a edição do vídeo?  

Que efeitos você usará? 

E a trilha sonora? 

Já pensou como você fará seu 

“autorretrato” num vídeo de apenas 30 

Livro Bernoulli *** 
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segundos? Imagine que uma pessoa que 

não te conheça irá ver este vídeo. Por 

meio dele, irá conseguir saber quem você 

é? 

Comece a planejar seu vídeo, testar 

ideias. NÃO É PRA ENVIAR NADA AINDA, 

OK? É apenas a hora de planejar o vídeo, 

ensaiar, fazer testes.. 

Mãos à obra! 

 

 

 

Quarta-feira 

(16/09) 

Sociologia (Zoom) 

07:30 às 08:15 
Bauman e as novas 

visões de mundo e 

das relações sociais. 

 

Compreensão da forma como o autor usou 

as metáforas da solidez X liquidez. 

 

Material de apoio 

Bernoulli – página 

60 

Acessar: link 

https://youtu.be/

wX6fXbJxYls 

Mantenha-se conectado. 

Física 1  (Zoom) 

08:15 às 9:00 

Capítulo 3 Será encaminhado o link para a aula pelo 

zoom - Correção das atividades aplicadas e 

explicação de conteúdo. 

Livro Bernoulli.  

Física 1  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Capítulo 3 Será encaminhado o link para a aula pelo 

zoom - Correção das atividades aplicadas e 

explicação de conteúdo. 

Livro Bernoulli. Encaminhar as fotos dos exercícios. 

https://youtu.be/wX6fXbJxYls
https://youtu.be/wX6fXbJxYls
https://youtu.be/wX6fXbJxYls
https://youtu.be/wX6fXbJxYls
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Redação (Zoom) 

Frente A 

10:00 às 10:45 

Cartas, capítulo 6, 

página 35.  

A estrutura da carta, a interlocução na 

estrutura da carta.  

Livro Bernoulli. *** 

Redação  (Zoom) 

Frente A 

10:45 às 11:30 

Tipos de carta A carta pessoal, Carta argumentativa, carta 

aberta, carta do leitor. 

Livro Bernoulli. *** 

 Literatura (Zoom) 

Frente D 

11:30 às 12:15 

Romantismo - 

Primeira fase, página 

165. 

Romantismo - uma tendência estética. a 

Linguagem romântica e o romantismo no 

Brasil e sua primeira fase - O indianismo. 

● Orientar os alunos sobre a leitura 

da peça Auto da Barca do Inferno, 

de Gil Vicente. 

Livro Bernoulli *** 

      

 

 

Quinta-feira 

(17/09) 

Educação Física 

(Zoom) 

07:30 às 08:15 

Cultura corporal de 

movimento 

Nessa aula zoom, trabalharemos com 

alguns exercícios  de alongamento e 

faremos uma brincadeira de perguntas e 

respostas relacionadas ao corpo humano, 

para essa aula zoom , os alunos deverão 

usar roupas leves que possibilitem a 

prática de exercícios físicos. Vale lembrar 

que os alunos serão avaliados a partir da 

participação durante a aula zoom 

zoom Link para a aula zoom será enviado 

via classapp e whatsapp 

VALOR DA ATIVIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO: 20 PONTOS 
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Geografia 

08:15 às 09:00 
Formações Vegetais 

 

 Compreensão da importância  da Floresta 

Equatorial . 

Acesse o QR CODE da página 62. 

Atividade com 

App Jam board Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 
Formações Vegetais - 

Tipos e suas 

características 

Compreensão da ocorrência dos diversos 

tipos de vegetação nas várias regiões do 

planeta. 

Material de apoio 

Bernoulli entre as 

páginas 48 e 58 

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

às 13:00 horas. 

 

Geog.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 
Formações Vegetais - 

Tipos e suas 

características 

 

Compreensão da ocorrência dos diversos 

tipos de vegetação nas várias regiões  

dentro do território brasileiro.  

 

 
 

Português 

10:45 às 11:30 

 Ler o conteúdo: estudo do pronome  

Faça um mapa mental: estudo do 

pronome 

 

Páginas: 111 a 

119 

Envie a atividade no mesmo dia até 

às 17h. 

Valor: 10,0 

Port.  (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Adjetivo ( Variação 

de grau) 

Estudo do numeral 

Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

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

pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQ

QT09 

  

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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ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

 

 

 

Sexta-feira 

(18/09) 

Física 2  (Zoom) 

07:30 até 08:15 

Trabalho de uma 

força 

Acessar link enviado no grupo   

Física 2 

08:15 às 09:00 

Trabalho de uma 

força 

Realizar as atividades propostas durante a 

aula: 

- Exercícios do livro 

Livro Bernoulli Enviar as resoluções para o email: 

o.fisicoo0@gmail.com 

Até dia 21/09 

Química 

09:00 às 09:45 

Capítulo 6 Ler pág.55 e 56 Livro Bernoulli  

Química (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Capítulo 6 Será encaminhado o link para a aula pelo 

zoom - Correção das atividades aplicadas e 

explicação de conteúdo. 

Livro Bernoulli  

Química (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Capítulo 6 Será encaminhado o link para a aula pelo 

zoom - Correção das atividades aplicadas e 

explicação de conteúdo. 

Livro Bernoulli Fazer um indicador e testar em 

algumas substâncias .Enviar vídeo da 

experiência. Enviar até dia 21/09 

Valor :15 

Filosofia (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Debate Apresentação e escolha dos possíveis 

temas a serem debatidos. 

 O aluno deverá sugerir temas e 

apresentar sua relevância para o 

debate de ideias.  

 

mailto:o.fisicoo0@gmail.com
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