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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 

(22/06) 

Filosofia 

07:30 às 08:15 

Filosofia Medieval Fazer as atividades (múltipla escolha) da 

página 87 a 90. 

Livro Bernoulli, 

Filosofia, Capítulo 

4, Filosofia 

Medieval. 

Encaminhar o gabarito das 

atividades  às 8:15 do dia 22/06 

(mesmo dia). 

História 

08:15 às 09:00 

Revoluções inglesas Assistir a vídeo aula que será postada no 

canal o Ágora no Youtube. 

 

O link será encaminhado via ClassApp. 

Livro Bernoulli, 

História, Capítulo 6, 

Revoluções 

Inglesas. 

 

Hist.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Revoluções inglesas Nessa aula vamos tirar as dúvidas 

decorrentes desse capítulo. 

Livro Bernoulli, 

História, Capítulo 6, 

Revoluções 

Inglesas. 

Fazer os exercícios propostos 

(múltipla escolha) e encaminhar o 

gabarito no dia 23/06 até às 12:15. 

Inglês  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Compreensão de 

Texto Reading the 

world I 

Fazer o Reading the world I-ler o texto e 

responder as questões do 1 ao 10. 

Acessar o Qr Code e fazer o Warming Up 

questões do 1 ao 4.  

Páginas 117 a 120. Link para aula Zoom será enviado 

via Classapp. 
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Compreensão 

auditiva Warming 

Up 

Grammar 

explanation  

Suffixes 

Relative Pronouns 

and Relatives 

Clauses 

Atividades deverão ser feitas para correção 

na aula Zoom. 

Inglês   

10:45 às 11:30 

Gramática -  Past 

Perfect Simple x 

Past Perfect 

Continuous 

Após revisão da gramática, fazer os 

exercícios do 01 ao 05. 

Fazer os exercícios sobre Suffixes . 

 

 

Página 123. 

 

Página 124. 

 

 

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Reflexão: O que 

você leva na sua 

mochila? 

Momento de reflexão sobre quem somos e 

o que levamos em nossa trajetória. 

Link para aula do 

Zoom: 

https://us04web.zo

om.us/j/727352651

03?pwd=aDFacFR6

eGF5K0dKM0QxbE1

5QkgzQT09 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 
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ID da reunião: 727 

3526 5103 

Senha: vitoria 

 

 

 

Terça-feira 

(23/06) 

Biologia  

07:30 às 08:15 

Capítulo 4 

Respiração celular 

Assistir a video aula do Bernoulli Play 

código TUWV  

Fazer os exercícios: 07, 08 e 09. 

Página 50 e 51.  

Biologia  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Capítulo 4 

Respiração celular 

Será encaminhado o link para a vídeo aula. 

Explicação e correção das atividades 

Página 51 a 54.  

Biologia 

09:00 às 09:45 

Capítulo 4 

Respiração celular 

Será encaminhado uma atividade de 

recuperação. 

Capítulo 4. Encaminhar o gabarito até as 

12:00. 

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Capítulo 2 

Semelhança de 

triângulos e 

Teorema de Talles 

Será encaminhado o link para a vídeo aula. 

Explicação e correção das atividades 

Página 107 a 115  

Matemática (Zoom) 

10:45 às 11:30  

Capítulo 2 

Semelhança de 

triângulos e 

Teorema de Talles 

Será encaminhado o link para a vídeo aula. 

Explicação e correção das atividades. 

Página 107 a 115. Exercícios durante a aula Zoom. 
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Quarta-feira 

(24/06) 

Sociologia 

07:30 às 08:15 
Karl Marx e a luta 

de classe. 

Dando continuidade aos três pilares da 

Sociologia mundial abordaremos Karl Marx 

e suas impactantes ideias para a época e até 

hoje.  

Entre pág. 38 e 42. 

 

Mantenha-se conectado. 

Física 1  (Zoom) 

08:15 às 9:00 

Refração e espelhos Será encaminhado o link para a vídeo aula. 

Explicação e correção das atividades. 

Livro Bernouli  

Física 1  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Refração e espelhos Será encaminhado o link para a vídeo aula. 

Explicação e correção das atividades. 

Livro Bernouli Exercícios durante a aula Zoom. 

Redação 

10:00 às 10:45 

Devolutiva aos 

alunos em 

Recuperação 

Os alunos que não tiverem alcançado os 

70% da nota dada no 2º Bimestre serão 

informados, via ClassApp, sobre o que 

deverá ser feito como atividade para 

recuperação da aprendizagem.  

Livro Bernoulli 

Pesquisa na 

Internet 

*** 

Redação  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Retomada dos 

conteúdos 

abordados em 

Redação no 2º 

Bimestre 

Será feita uma revisão dos principais 

assuntos do bimestre na disciplina de 

Redação, bem como registrar, por meio da 

fala dos alunos, quais as maiores 

dificuldades deles em relação à construção 

do texto dissertativo-argumentativo. 

Livro Bernoulli *** 
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Quinta-feira 

(25/06) 

Português 

07:30 às 08:15 

Frente C Estudar capítulo: Variabilidade linguística Páginas:79 a 94.  

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Recuperação da 

avaliação online 

Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75568319274?

pwd=d09kZFQ4ekpSOTJBUDcydXh0elAydz

09 

ID da reunião: 755 6831 9274 

Senha: 4Vrnsa 

 

 

Você terá que 

acessar o Meu 

Bernoulli  em 

seguida em 

unidade de 

aprendizagem do 

capítulo 

2(VARIABILIDADE 

LINGUÍSTICA) 

acessar e ir em 

avaliação de Língua 

Portuguesa. 

A recuperação estará disponível 

somente dia 25/06 e você terá 50 

minutos para realizar. 

Valor: 15,0 pontos 

Geografia 

09:00 às 09:45 

Solos – Uso 

agropecuário, tipos 

de impactos, 

desenvolvimento 

sustentável 

Dar continuidade ao tema Solo e seus 

múltiplos desdobramentos; 

Uso agropecuário, a recuperação de solos, 

o uso de tecnologias e a degradação. 

Material de apoio 

Bernoulli entre as 

págs.49 e 52. 

 

Mantenha-se conectado 

 

Geog.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Solos – Uso 

agropecuário, tipos 

de impactos, 

Link para aula Zoom será remetido antes 

da aula via Whatsapp.  

QR CODE do alto  

da página 52 vídeo Tira-dúvidas às 3ª, 4ª, 5ª feiras até 

às 13:00 horas. 

https://us04web.zoom.us/j/75568319274?pwd=d09kZFQ4ekpSOTJBUDcydXh0elAydz09
https://us04web.zoom.us/j/75568319274?pwd=d09kZFQ4ekpSOTJBUDcydXh0elAydz09
https://us04web.zoom.us/j/75568319274?pwd=d09kZFQ4ekpSOTJBUDcydXh0elAydz09
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desenvolvimento 

sustentável 

sobre fenômeno 

geomorfológicos 

 

Geografia 

10:45 às 11:3 

Solos – Uso 

agropecuário, tipos 

de impactos, 

desenvolvimento 

sustentável 

Acessar QR CODE da página 52 sobre 

degradação ambiental com o rompimento 

da barragem da mina do Córrego do Feijão 

em Brumadinho, MG. 

  

 

 

 

Sexta-feira 

(26/06) 

Literatura Frente D - 

(Zoom) 

07:30 às 08:15 

Revisão de 

Conteúdo 

Revisão do conteúdo de Literatura do 2º 

Bimestre. Os alunos que não obtiveram os 

70% da nota dada no 2º Bimestre serão 

informados a respeito da Recuperação, 

bem como a atividade a ser feita. 

Livro Bernoulli *** 

Física 2 

08:15 às 09:00 

Leis de Newton Realizar algum experimento mostrando a 

ação de várias forças, e gravar um vídeo do 

experimento e explicação. 

 Enviar vídeo dia 29/06. 

Física 2  (Zoom) 

09:00 até 09:45 

Leis de Newton Acessar link enviado no grupo p/ aula.   

Quím.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Ligações e 

separação de 

misturas 

Será encaminhado o link para a vídeo aula. 

Explicação e correção das atividades. 

Livro Bernouli  
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Química (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Ligações e 

separação de 

misturas 

Será encaminhado o link para a vídeo aula. 

Explicação e correção das atividades. 

Livro Bernouli Exercícios durante a aula Zoom. 

Educação Física 

11:30 às 12:15 

Lutas Assistir a vídeo aula que será enviada via 

ClassApp e realizar a atividade que será 

proposta. 

YouTube, Google Enviar o material pedido para o 

professor até o dia 29/06 até às 

17:00 horas, pois, valerá de 

recuperação para os alunos que 

não atingirem a nota prevista. 

 


