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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 

(17/08) 

Inglês  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Reading the world I  Iremos ler e contextualizar as informações 

contidas nos textos sobre X-treme Sports e 

responder aos exercícios de compreensão 

textual, entender o uso das palavras e 

como usá-las de acordo com cada 

contexto. 

Introdução a 

página  5  

Link para aula zoom será enviado via 

classapp 

Inglês  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Listening 

 

Grammar  Matters 

 

Reading the world 

2 

Prática de compreensão auditiva com 

acesso ao Meu Bernoulli play code ES3M 

Revisão e resolução dos exercícios 

gramaticais do tempo verbal Present 

Perfect Tense exercícios do 1 ao 7 

Ler o texto, traduzir as palavras em negrito 

e responder as questões sobre o texto 

exercício 1 ao 6. 

página 5 e 6 

 

página 7 e 8 

 

página 9 10 

Link para aula zoom será enviado via 

classapp 

 

Enviar via whatsapp até as 12:00 a.m 

dia 18-08  

valor 10 pontos 
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História 

09:00 às 09:45 

Implantação do 

Sistema Colonial no 

Brasil 

Fazer a leitura prévia do conteúdo: 

Implantação do Sistema Colonial no Brasil. 

Livro Bernoulli, 

Volume 2, 

capítulo 4, Frente 

B - Implantação 

do Sistema 

Colonial no Brasil 

Página 97 a 103 

Haverá perguntas aleatórias sobre o 

tema na aula zoom. 

História(Zoom) 

10:00 às 10:45 

Implantação do 

Sistema Colonial no 

Brasil 

Aula zoom com o tema: Implantação do 

Sistema Colonial no Brasil. 

O link será encaminhado via ClassApp. 

Livro Bernoulli, 

Volume 2, 

capítulo 4, Frente 

B - Implantação 

do Sistema 

Colonial no Brasil 

Página 97 a 103 

 

História(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Implantação do 

Sistema Colonial no 

Brasil 

Aula zoom com o tema: Implantação do 

Sistema Colonial no Brasil. 

O link será encaminhado via ClassApp. 

Livro Bernoulli, 

Volume 2, 

capítulo 4, Frente 

B - Implantação 

do Sistema 

Colonial no Brasil. 

Página 105 a 111. 

Fazer as questões de múltipla 

escolha  da página  112 a 118. 

As atividades deverão ser entregues 

na data de hoje com o prazo mínimo 

até as 17:00. 

Valor: 15 pontos 

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Plano de Negócios - 

parte 1 

Vídeo Ilha das Flores: 

https://www.youtube.com/watch?v=KAzh

AXjUG28 

Link para aula do 

Zoom:  Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno mas é OBRIGATÓRIO realizar 

https://www.youtube.com/watch?v=KAzhAXjUG28
https://www.youtube.com/watch?v=KAzhAXjUG28
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Fazer as atividades das páginas 100 e 101 

do livro de OPEE. 

https://us04web.z

oom.us/j/761503

17617?pwd=dmF

RMU9KdC9hWVV

WMjR5R2dNYWR

pZz09 

ID da reunião: 761 

5031 7617 

Senha de acesso: 

vitoria 

as atividades de OPEE solicitadas 

durante a aula. 

Caso haja falta sem justificativa, 

deverá realizar a atividade da 

mesma maneira e enviar foto para a 

professora. 

 

 

 

Terça-feira 

(18/08) 

Biologia (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Mitose e Meiose Será encaminhado o link do Zoom para 

correção das atividades aplicadas 

Livro e caderno  

Biologia  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Ciclos de 

reprodução 

Será encaminhado o link do Zoom para 

explicação do conteúdo 

Página 26 a 31 Pernoulli Pay - Meiose - 23UK 

Biologia 

09:00 às 09:45 

Divisão celular Será encaminhado uma atividade no 

ClassApp 

Capítulo 5 Tirar uma foto e encaminhar no 

ClassApp da professora até as 17:00 

Valor: 10 pontos 

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Estudo do sinal e 

função inversa 

Será encaminhado o link do Zoom para 

explicação do conteúdo 

Página 14 a 18  
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Matemática (Zoom) 

10:45 às 11:30  

Estudo do sinal e 

função inversa 

Será encaminhado o link do Zoom para 

explicação do conteúdo 

 

Página 14 a 18 Enviar os exercícios das páginas 14 a 

20 até dia 20/08. 

Valor :15 pontos 

Hist. Da Arte 

11:30 às 12:15 

Autorretrato: O que 

vejo no espelho.  

Conheça um pouco a história de Frida 

Kahlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=apvm

dqdzQ-w 

Stand Up com Thiago Ventura  

https://www.youtube.com/watch?v=dIXp

ONYjWxg 

https://www.youtube.com/watch?v=R288

k4p6ZkU 

Visto os vídeos acima, fazer ´”VAI LÁ E 

FAZ”, página 76. Imagine que você fará um 

Stand Up e deverá escrever sobre fatos 

engraçados sobre sua vida. Faça um texto 

de, no mínimo,  20 linhas, contando fatos 

curiosos sobre você e sua vida, como se 

você se estivesse num show de humor. A 

linguagem informal pode estar presente.  

Youtube 

Livro Bernoulli 

Enviar para o professor o texto pelo 

e-mail, até as 17h.  

e-mail: prof.valdson@yahoo.com.br 

Valor: 30 pontos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=apvmdqdzQ-w
https://www.youtube.com/watch?v=apvmdqdzQ-w
https://www.youtube.com/watch?v=dIXpONYjWxg
https://www.youtube.com/watch?v=dIXpONYjWxg
https://www.youtube.com/watch?v=R288k4p6ZkU
https://www.youtube.com/watch?v=R288k4p6ZkU
mailto:prof.valdson@yahoo.com.br
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Quarta-feira 

(19/08) 

Sociologia (Zoom) 

07:30 às 08:15 
Sociologia 

Contemporânea - A 

teia de 

interdependência.  

Compreensão das consequências NÃO 

PENSADAS originadas de AÇÕES 

INTENCIONAIS. 

 

Rever o texto:                                      

Um pouco do 

processo 

civilizatório. 

 

Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

 

Física 1  (Zoom) 

08:15 às 9:00 

Refração Será encaminhado o link do Zoom para 

explicação do conteúdo 

 

Livro Bernoulli  Apresentação de trabalhos na aula 

Zoom 

Física 1  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Refração Será encaminhado o link do Zoom para 

explicação do conteúdo 

 

Livro Bernoulli  Apresentação de trabalhos na aula 

Zoom .  

Redação (Zoom) Frente 

A 

10:00 às 10:45 

Desenvolvimento 

de Narrativa - 

Oficina de texto  

Oficina de texto para desenvolvimento de 

narração, página 23, exercício nº 2. 

Livro Bernoulli  *** 

Redação  (Zoom) 

Frente A 

10:45 às 11:30 

Desenvolvimento 

de Relato Pessoal - 

Oficina de texto  

Oficina de texto para desenvolvimento de 

narração, página 23, exercício nº 3. 

Livro Bernoulli  Enviar para o e-mail os dois textos, 

até as 17h. Valor da atividade: 30 (15 

pontos cada texto). 

E-mail: prof.valdson@yahoo.com.br 
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 Literatura (Zoom) 

Frente D 

11:30 às 12:15 

Atividade Google 

Forms - Barroco 

Atividade dirigida de Literatura sobre o 

Barroco, na plataforma Google Forms. 

Valor: 20 pontos 

Google Forms *** 

      

 

 

Quinta-feira 

(20/08) 

Português 

07:30 às 08:15 

Estudo do 

substantivo 

Acesse o link para fazer a atividade no 

jamboard. 

https://jamboard.google.com/d/1-

xTBH3Aul7Jcik8z4g9LhX_sB8_3LmDS9k-

rtHdz2CI/edit?usp=sharing 

Página: 100 Faça a atividade no Jamboard e 

termine até às 8:15. 

Valor: 5,0 pontos 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

 

 

 

Estudo dos 

substantivos 

Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74714706703

?pwd=UStDak82ZFdzMys3eHJIK3dVd01nZ

z09 

ID da reunião: 747 1470 6703 

Senha de acesso: nh4AaB 

  

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 
Fatores climáticos. 

Circulação geral da 

atmosfera. 

 

Compreensão da influência dos vários 

fatores climáticos sobre os elementos do 

clima.  

Material de apoio 

Bernoulli 

Pré-Leitura das 

páginas 12, 13  e 

14. 

 

Link para aula Zoom será enviado via 

whatsApp e ClassApp antes da aula. 

 

https://jamboard.google.com/d/1-xTBH3Aul7Jcik8z4g9LhX_sB8_3LmDS9k-rtHdz2CI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1-xTBH3Aul7Jcik8z4g9LhX_sB8_3LmDS9k-rtHdz2CI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1-xTBH3Aul7Jcik8z4g9LhX_sB8_3LmDS9k-rtHdz2CI/edit?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/74714706703?pwd=UStDak82ZFdzMys3eHJIK3dVd01nZz09
https://us04web.zoom.us/j/74714706703?pwd=UStDak82ZFdzMys3eHJIK3dVd01nZz09
https://us04web.zoom.us/j/74714706703?pwd=UStDak82ZFdzMys3eHJIK3dVd01nZz09
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Geog.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 
Circulação geral da 

atmosfera. 

 

Compreender as múltiplas forças da 

atmosfera - as massas de ar e as correntes 

marítimas. 

 

Material de apoio 

Bernoulli 

Pré-Leitura das 

páginas 15, 16  e 

17. 

Mantenha-se conectado. 

Geografia 

10:45 às 11:30 
Atividades 

contextualizadas 

sobre o tema. 

Avaliar através das atividades da 

compreensão do tema, dirimir dúvidas 

surgidas. 

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

às 13:00 horas. 

 

Educação Física (Zoom) 

11:30 às 12:15 

saúde e qualidade 

de vida 

Para a aula zoom, será passado uma 

atividade de consciência corporal, para que 

a nossa aula zoom aconteça, precisamos de 

alguns materiais, como colchonete ou 

toalhas. Nessa aula será avaliada a 

participação dos alunos durante a aula 

zoom, vale lembrar também que os alunos 

deverão se vestir com roupas confortáveis 

para a prática da atividade 

zoom Link para a aula zoom será enviado 

via classapp  

VALOR DA ATIVIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO: 15 PONTOS 

 

 

 

Sexta-feira 

Física 2  (Zoom) 

07:30 até 08:15 

Astronomia Acessar o link enviado no grupo.   

Física 2 Astronomia Elaborar um resumo dos slides 

apresentados na aula ZOOM do dia 21/08. 

Apresentação de 

Powerpoint 

Enviar uma foto para email: 
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(21/08) 08:15 às 09:00 o.fisicoo0@gmail.com 

Química 

09:00 às 09:45 

Geometria e forças 

intermoleculares 

Leitura da página 14,15,18 e 19 

 

Livro Bernoulli   

Química (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Geometria e forças 

intermoleculares 

Será encaminhado o link do Zoom para 

explicação do conteúdo 

 

Livro Bernoulli   

Química (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Geometria e forças 

intermoleculares 

Será encaminhado o link do Zoom para 

explicação do conteúdo. 

Livro Bernoulli  Enviar exercícios da página 17 a 29 

até dia 23/08. 

Valor :15 pontos 

História (Zoom) 

11:30 às 12:15 
Implantação do 

Sistema Colonial no 

Brasil. 

Aula zoom com o tema: Implantação do 

Sistema Colonial no Brasil. 

Faremos a correção das atividades juntos. 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, 

Volume 2, 

capítulo 4, Frente 

B - Implantação 

do Sistema 

Colonial no Brasil 

Página 112 à 118 

 

 

 


