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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 

(15/06) 

Filosofia 

07:30 às 08:15 

Filosofia Medieval 
Assistir a vídeo aula que será encaminhadas 

no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, 

capítulo 4, Filosofia 

Medieval. 

Páginas 79 a 83. 

Fazer os exercícios da página 81 e 

84 para que sejam entregues no 

dia 16/06 com prazo até às 12:15. 

A atividade deverá ser 

encaminhada via ClassApp em 

formato PDF. 

Valor: 15 pontos. 

Peço para que, por favor, as 

atividades sejam encaminhadas 

somente na data agendada. Não 

serão aceitas atividades 

antecipadas. 
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Atividades encaminhadas após o 

horário limite terão o valor 

reduzido à metade da nota. 

História 

08:15 às 09:00 
Revoluções Inglesas Assistir a vídeo aula que será encaminhadas 

no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, 

capítulo 6, 

Revoluções Inglesas. 

Páginas 56 a 58. 

 

Hist.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 
Revoluções Inglesas Após assistirem a vídeo aula  daremos 

continuidade ao conteúdo na aula no Zoom 

Livro Bernoulli, 

capítulo 6, 

Revoluções Inglesas. 

Páginas 58 a 61. 

Fazer os exercícios de 

aprendizagem das páginas 53, 54, 

56 e 59, para que sejam entregues 

no dia 16/06 com prazo até às 

12:15. 

A atividade deverá ser 

encaminhada via ClassApp em 

formato PDF. 

Valor: 15 pontos. 

Peço para que, por favor, as 

atividades sejam encaminhadas 

somente na data agendada. Não 
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serão aceitas atividades 

antecipadas. 

Atividades encaminhadas após o 

horário limite terão o valor 

reduzido à metade da nota. 

Inglês  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Present Perfect 

Continuous 

Linking Words 

Fazer leitura prévia sobre a gramática e 

diferenciação de quando usar o Present 

Perfect Simple ou Continuous. 

Página 102 e 103. Link para aula Zoom será enviado 

via Classapp. 

Inglês   

10:45 às 11:30 

Present Perfect 

Continuous X  

Present Perfect 

Simple 

- Fazer no livro exercícios  1 ao 3. 

- More about it, ler e responder às 

questões 2 e 3.  

- Responder os Proposed exercises e Enem 

e enviar o gabarito. 

Página 103 e 104.  

Página 106 e 107. 

 

Páginas 108 a 113. 

 Enviar todas as atividades dia 17-

06 até as 12h via whatsapp Valor: 

10 pontos 

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Continuação - 

Reputação  

Realizar os exercícios das páginas 80 e 81 

sobre reputação. 

 

Traga o livro de OPEE pra aula e caso não 

tenha, me peça foto das páginas por 

Whatsapp e realize no caderno . 

Livro OPEE 

Link para o Zoom: 

https://us04web.zo

om.us/j/796389623

96?pwd=WStuQUlo

QnMwVDE3UTQwej

dFOExtZz09 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

Lembre-se de fazer essas 

atividades durante a aula e não 

deixar acumular, no nosso retorno 

darei visto em todas. 
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ID da reunião: 796 

3896 2396 

Senha: vitoria 

 

 

 

Terça-feira 

(16/06) 

Biologia  

07:30 às 08:15 

Capítulo 4 

Frente A 

Realizar a leitura prévia das páginas 47 a 

52. 

Livro - página 47 a 

52 

 

Biologia  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Capítulo 4 

Frente A 

Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom via ClassApp e grupo de 

WhatsApp. 

Livro - página 47 a 

52 

 

Biologia 

09:00 às 09:45 

Capítulo 4 

Frente A 

Será encaminhado uma atividade de 

fixação sobre Respiração celular. 

Livro - página 47 a 

52 

Encaminhar a foto do gabarito 

pelo classApp da professora. 

Recuperação: 10 pontos 

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Capítulo 2 

Frente C 

Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom via  grupo de WhatsApp. 

Livro Bernoulli  

Matemática (Zoom) 

10:45 às 11:30  

Capítulo 2 

Frente C 

Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom via  grupo de WhatsApp. 

Livro Bernoulli Exercícios enviados na aula zoom 

.Enviar até dia 18/06. 

Valor : 10 pontos 
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Quarta-feira 

(17/06) 

Sociologia 

07:30 às 08:15 
Weber desde a ação 

social até os tipos de 

dominação. 

Atividade avaliativa sobre temas propostos. Material de apoio 

Bernoulli ente 

pág.34 e 38.  

Mantenha-se conectado. 

Física 1  (Zoom) 

08:15 às 9:00 

Refração Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom via  grupo de WhatsApp. 

Livro Bernoulli  

Física 1  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Refração Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom via  grupo de 

WhatsApp.Reflexões acerca do ensino 

remoto. 

Livro Bernoulli Exercícios enviados no 

email.Enviar até dia 19/06 . 

Valor 10 pontos 

Redação 

10:00 às 10:45 

O nível de 

informatividade da 

argumentação, 

página 40.  

Fazer a leitura dos seguintes assuntos: 

 

4.1 - Senso comum e lugar comum 

5. A organização dos argumentos: 

planejando o textos 

5.1 Ordem decrescente 

5.2 Ordem crescente 

5.3 Ordem cronológica 

6. Parágrafo padrão 

Destaque as definições de cada assunto e 

partes importante dos texto.  

Livro Bernoulli *** 
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Redação  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Retomada da aula 

anterior 

Nesta aula, serão retomados os assuntos 

tratados na aula anterior, como forma de 

fixar o conteúdo e destacar a importância 

de tais definições na hora de produzir um 

texto.  

Livro Bernoulli Fazer a redação proposta na 

página 54, obedecendo as 

instruções da página. Ao produzir 

o texto, levar em consideração 

todo o assunto estudado e as 

formas de construir a 

argumentação. Mandar a imagem 

do texto respondendo o ClassApp 

“Envio de Redação página 54.” 

Faça isso até as 17h.  

Valor: 15 pontos 

      

 

 

Quinta-feira 

(18/06) 

Português 

07:30 às 08:15 

Frente C Estudar o capítulo: Variabilidade 

linguística. 

Páginas:79 a 94.  

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Frente C 

AVALIAÇÃO ONLINE 

NO MEU BERNOULLI 

Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72392906289?

pwd=blJqc2Jrd0Fpc0dJcG5rdmlpT0xVUT09 

ID da reunião: 723 9290 6289 

Senha: 0g5Stt 

 

 

Você terá que 

acessar o Meu 

Bernoulli  em 

seguida em unidade 

de aprendizagem 

do capítulo 

2(VARIABILIDADE 

LINGUÍSTICA) 

A avaliação estará disponível 

somente dia 18/06 e você terá 50 

minutos para realizar. 

Valor: 15,0 pontos 

https://us04web.zoom.us/j/72392906289?pwd=blJqc2Jrd0Fpc0dJcG5rdmlpT0xVUT09
https://us04web.zoom.us/j/72392906289?pwd=blJqc2Jrd0Fpc0dJcG5rdmlpT0xVUT09
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acessar e ir em 

avaliação de Língua 

Portuguesa. 

Geografia 

09:00 às 09:45 

SOLOS Pré - leitura do tema abordado para aula 

dialogada. Entre as páginas 46 

e 52. 

Mantenha-se conectado. 

Geog.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 
SOLOS – Tipos de 

solos no Brasil e no 

mundo 

Usos e degradação. 

Explanação sobre os vários tipos de solos e 

onde ocorrem 

Uso agrícola do solo e a degradação a 

partir desse uso. 

Link para aula será 

enviado pelo 

WhatsApp, 

ClassApp antes da 

aula. 

Tira - Dúvidas  

3ª, 4ª, 5ª até às 13:00 h. 

Geografia 

10:45 às 11:3 

SOLOS  Usos e degradação Atividade Avaliativa 

sobre tema. 

 

 

 

 

Sexta-feira 

(19/06) 

Literatura Frente D - 

(Zoom) 

07:30 às 08:15 

Atividade Google 

Forms sobre o 

capítulo 4 - 

Trovadorismo, 

Humanismo e 

Quinhentismo 

Durante a aula ZOOM, os alunos irão fazer 

a atividade do Google Forms acerca do 

tema mencionado. Cada aluno terá como 

prazo o tempo da aula para a realização da 

atividade, que terá valor 20.  

Google Forms *** 

Física 2 

08:15 às 09:00 

Leis de Newton 

APLICAÇÕES 

Resolver os exercícios proposto pelo 

professor enviados numa LISTA EXTRA que 

será enviada dia 15/06. 

Whatsapp Enviar para o professor dia 22/06  
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Física 2  (Zoom) 

09:00 até 09:45 

Leis de Newton 

APLICAÇÕES 

Entrar na aula sobre Leis de Newton - 

Aplicações, via link: 

https://us04web.zoom.us/j/75804373499?

pwd=QXVLVlZWRDVYYktKZ0huWlFLR1VlZz

09 

 

  

Quím.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Separação de 

misturas 

Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom via  grupo de WhatsApp. 

Livro Bernoulli  

Química (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Separação de 

misturas 

Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom via  grupo de WhatsApp. 

Livro Bernoulli Exercícios pág.94 até 101.Enviar 

até dia 23/06 . 

Valor: 10 pontos 

Projeto de Educação Física 

 

 


