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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 

(10/08) 

História(Zoom) 

07:30 às 08:15 

Povos Africanos Aula zoom com o tema: Povos africanos. 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, 

Volume 2, 

capítulo 3, Frente 

B - Povos 

Africanos 

Páginas 75 a 80 

 

História(Zoom) 

08:15 às 09:00 

Povos Africanos Aula zoom com o tema: Povos africanos. 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, 

Volume 2, 

capítulo 3, Frente 

B - Povos 

Africanos 

Páginas 80 a 86 

 



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

1ª  Série do Ensino Médio 

História 

09:00 às 09:45 

Povos Africanos Atividade Livro Bernoulli, 

Volume 2, 

capítulo 3, Frente 

B - Povos 

Africanos 

Página 88 a 94 

Fazer os exercícios das páginas 88 a 

94 e encaminhar no mesmo dia até 

às 12:15, via classapp. 

Não será aceito o envio antes do 

prazo estipulado. 

  

Atividades enviadas após o horário 

estipulado valerá metade da nota 

prevista. 

Valor: 10 pontos. 

Inglês  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Linking words 

 

Kahoot 

Linking Words review  and exercises 

practice 1 and 2 

Baixar o aplicativo Kahoot para ser usado 

durante a aula zoom 

página 130 a 131 link para aula zoom será enviado via 

classApp 

Inglês  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

 Enem Connection 

 

 

Proposed exercises 

Enem connection comprehension practice 

(faremos juntos) 

 

Fazer os Proposed exercises do 1 ao 19 e 

criar gabarito 

página 135 

 

 

páginas 131 a 134 

 

link para aula zoom será enviado via 

classApp 

 

Enviar o gabarito via whatsApp dia 

12/08 até as 12:00 am 
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 Valor: 5 pontos 

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Criar e Inovar Roda de conversa sobre as páginas 90 a 93 

do livro de OPEE. 

Link para aula do 

Zoom: 

https://us04web.z

oom.us/j/740230

55246?pwd=S2U

wZDEvSlVLRUh4

WTJXN0lybWNsQ

T09 

ID da reunião: 740 

2305 5246 

Senha de acesso: 

vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

 

 

 

Terça-feira 

(11/08) 

Biologia (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Ciclo de vida celular 

Capítulo 5 

Será encaminhado o link  para a aula pelo 

zoom - Explicação 

Página 14 a 25  

Biologia  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Ciclo de vida celular 

Capítulo 5 

Será encaminhado o link  para a aula pelo 

zoom - Explicação 

Página 14 a 25  

Biologia 

09:00 às 09:45 

Ciclo de vida celular 

Capítulo 5 

Será encaminhada uma atividade 

avaliativa via classApp 

Página 14 a 25 Encaminhar o gabarito até as 17:00 

Valor: 10 pontos 
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Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Função 

constante,linear e 

afim. 

Será encaminhado o link  para a aula pelo 

zoom - Explicação 

Livro Bernoulli 

página 5 a 10 

Resolver exercícios página 12 e 13 . 

Enviar até dia 13/08 

Valor :10 pontos 

Matemática (Zoom) 

10:45 às 11:30  

Função 

constante,linear e 

afim. 

Será encaminhado o link  para a aula pelo 

zoom - Explicação 

Livro Bernoulli 

página 5 a 10 

 

Hist. Da Arte 

11:30 às 12:15 

Autorretrato - 

Biografia que se 

torna Arte 

Ler as páginas 71 e 72, para começar a 

entender sobre autorretrato. Fazer a 

atividade da página 72.  

Livro Bernoulli Fazer o exercício de aprendizagem da 

página 72, que dependerá da folha 

do material complementar. Tirar foto 

e me enviar respondendo o 

ClassApp “Certidão de Nascimento - 

Arte”. Enviar até 12:15. 

 

 

 

Quarta-feira 

(12/08) 

Sociologia (Zoom) 

07:30 às 08:15 
Sociologia 

Contemporânea – 

Norbert Elias. 

 

Compreensão a evolução das relações 

sociais através do pensamento dos 

sociólogos que estudaram as 

transformações e buscaram respostas aos 

dilemas da sociedade atual. 

 

Reforce a Pré-

Leitura das 

páginas 53 e 54 . 

Acessar: 

https://youtu.be/

cnMAbPdTgcg 

Mantenha-se conectado 

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

13:00 horas. 

 

Física 1  (Zoom) 

08:15 às 9:00 

Refração Será encaminhado o link  para a aula pelo 

zoom - Explicação 

Livro Bernoulli 

página 90 a 97. 

 

https://youtu.be/cnMAbPdTgcg
https://youtu.be/cnMAbPdTgcg
https://youtu.be/cnMAbPdTgcg
https://youtu.be/cnMAbPdTgcg
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Física 1  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Refração Será encaminhado o link  para a aula pelo 

zoom - Explicação 

Livro Bernoulli 

página 90 a 97. 

Resolver exercícios página 103 a 105 

. 

Enviar até dia 14/08 

Valor :10 pontos 

Redação (Zoom) 

Frente A 

10:00 às 10:45 

Linguagem das 

narrativas - página 

9.  

Estudo e aprofundamento de Narração: 

linguagem das narrativas, tempos verbais, 

linguagem conotativa e subjetiva, 

Conectivos, Grau de formalidade da 

linguagem e tipos de discurso.   

Livro Bernoulli.  *** 

Redação  (Zoom) 

Frente A 

10:45 às 11:30 

Realização de 

Exercícios de 

Aprendizagem - 

Página 14 

Durante a aula, alguns exercícios serão 

resolvidos com a orientação do professor, 

revisando o conteúdo dado.  

Livro Bernoulli *** 

 Literatura (Zoom) 

Frente D 

11:30 às 12:15 

Barroco e 

Arcadismo - 

Capítulo 5. 

Contexto sociocultural do Barroco - O 

Barroco no Brasil. 

Livro Bernoulli  *** 

      

 

 

Quinta-feira 

Português 

07:30 às 08:15 

Classes de palavras Ler o conteúdo: Classes de palavras 

(páginas: 96 a 99) 

Elaborar 10 perguntas sobre o conteúdo. 

 

Páginas: 96 a 99 Envie no classapp no mesmo dia até 

às 08:15. 

Valor: 5,0 pontos 
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(13/08) Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

 

 

 

 

 

 

 

Classes de palavras Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76881057102

?pwd=d3VsckxTWFhpZTJiUFZKbVJNNkxvdz

09 

ID da reunião: 768 8105 7102 

Senha de acesso: dGfY6U 

 

 

Páginas: 96 a 99 

Faremos frames 

do conteúdo no 

Jamboard. 

Terminar a atividade no Jamboard 

no mesmo dia até às 17h. 

Valor: 5,0 pontos 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 
Clima e Tempo – 

Quem é quem? 

 

 

Compreensão da interdependência dos 

elementos formadores do clima e da 

influência de inúmeros fatores sobre estes. 

 

Pré-Leitura até a 

página 8 com 

ênfase nas 

páginas 6 e 7. 

 

Mantenha-se conectado. 

Geog.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 
Elementos do clima Compreensão da interdependência dos 

elementos formadores do clima e da 

influência de inúmeros fatores sobre 

estes. 

 

Pré-Leitura até a 

página 8 com 

ênfase nas 

páginas 6 e 7. 

 

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

às 13:00 horas. 

https://us04web.zoom.us/j/76881057102?pwd=d3VsckxTWFhpZTJiUFZKbVJNNkxvdz09
https://us04web.zoom.us/j/76881057102?pwd=d3VsckxTWFhpZTJiUFZKbVJNNkxvdz09
https://us04web.zoom.us/j/76881057102?pwd=d3VsckxTWFhpZTJiUFZKbVJNNkxvdz09
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Geografia 

10:45 às 11:30 
Clima e Tempo –  

Link para aula Zoom será enviado pelo 

classapp e no grupo da turma no 

whatsapp. 

- - -  - 

Educação Física 

(Zoom) 

11:30 às 12:15 

Saúde  Participar da aula zoom, onde será feita 

uma introdução sobre o conteúdo, e depois 

será proposto uma breve discussão sobre o 

mesmo,  a partir de um vídeo que será 

passado durante a aula zoom. Será pedida 

uma atividade a partir de um vídeo feito 

pelo professor que estará disponível no 

canal do youtube do colégio para pós aula. 

Será avaliada a participação do aluno 

durante a aula zoom e o retorno da 

atividade pedida no vídeo do youtube 

Google e youtube Link para aula zoom será enviado via 

clasapp 

A atividade terá o valor de 15 

PONTOS  e deverá ser entregue no 

dia 14/08 até às 11:30 

 

 

 

Sexta-feira 

(14/08) 

Física 2  (Zoom) 

07:30 até 08:15 

Astronomia Elaborar um fichamento da aula do dia 

14/08. 

Enviar a lista de exercício 1 para o 

professor, via email. 

Livro Bernoulli Enviar exercícios e fichamento 

somente dia 17/08, para o email: 

o.fisicoo0@gmail.com 

Física 2 

08:15 às 09:00 

Astronomia Acessar link enviado no grupo de WPP Zoom  

Química 

09:00 às 09:45 

Geometria e forças 

intermoleculares 

Ler o conteúdo   Livro Bernoulli 

página 5 a 15 
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Química (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Geometria e forças 

intermoleculares 

Será encaminhado o link  para a aula pelo 

zoom - Explicação 

Livro Bernoulli 

página 5 a 15 

 

Química (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Geometria e forças 

intermoleculares 

Será encaminhado o link  para a aula pelo 

zoom - Explicação 

Livro Bernoulli 

página 5 a 15 

Resolver exercícios página 12 e 13 . 

Enviar até dia 13/08 

Valor :10 pontos 

Filosofia (Zoom) 

11:30 às 12:15 

A evolução 

filosófica 

Debateremos o conteúdo até aqui 

aplicado para entendermos melhor, como 

se deu a evolução da filosofia, desde a 

Grécia Antiga até a Idade Média. 

 Será avaliada a participação do 

aluno no debate. 

 

 


