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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 

(25/05) 

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 70 a 73. 

Fazer as atividades da página 73 para 

que sejam entregues no dia 26/05 

com prazo até às 12:15.  

A atividade deverá ser encaminhada 

via ClassApp em formato PDF. 

Valor: 10 pontos. 

Peço para que, por favor, as 

atividades sejam encaminhadas 

somente na data agendada. Não 

serão aceitas atividades 

antecipadas. 

Atividades encaminhadas após o 

horário limite terão o valor reduzido 

à metade da nota. 
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História 

08:15 às 09:00 

Reforma Religiosa e 

Contrarreforma Assistir a vídeo aula que será encaminhadas 

no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, 

capítulo 6, A 

independência 

das colônias 

espanholas e do 

Haití. 

Páginas 25 a 27. 

 

Hist.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Reforma Religiosa e 

Contrarreforma 

Após assistirem a vídeo aula  daremos 

continuidade ao conteúdo na aula no Zoom. 

Livro Bernoulli, 

capítulo 6, A 

independência 

das colônias 

espanholas e do 

Haití. 

Páginas 28 a 32. 

Fazer as atividades das páginas  27, 28 

e 32. para que sejam entregues no dia 

27/05 com prazo até às 12:15.  

A atividade deverá ser encaminhada 

via ClassApp em formato PDF. 

Valor: 10 pontos. 

Peço para que, por favor, as 

atividades sejam encaminhadas 

somente na data agendada. Não 

serão aceitas atividades 

antecipadas. 

Atividades encaminhadas após o 

horário limite terão o valor reduzido 

à metade da nota. 
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Inglês  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Future Tenses 

Future Simple Will/ 

Be going to 

-Explicação da gramática e diferenciação do 

uso sobre o Future Simple. 

- Atividade avaliativa através do Google 

forms( link será enviado durante a aula 

Zoom) valor 10 pontos. 

 

Link para aula 

Zoom será 

enviado via 

Classapp. 

-------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

Inglês   

10:45 às 11:30 

Future Simple Will/ 

Be going to 

 

- Após aula zoom explicativa fazer o 

exercício 01. 

- Ler os textos:  Sustainable Cities e o 

Cities of the future  e responder as 

atividades referentes do 1 ao 4 

- Fazer o Listening acessando o Qr Code e 

responder os exercícios do 1 ao 4 

página 74 

 

página 75, 76 e 77 

 

Página 77 

As 3 atividades deverão ser 

encaminhadas dia 26-05 via 

Whatsassp até às 12h. 

Valor 10 pontos. 

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Teia de Relações  Conversa sobre rede de contatos e como 

elas são importantes no mundo pessoal e 

profissão. 

Trazer para a aula o livro de OPEE aberto 

na página 66. 

Não se esqueça de ligar a webcam/câmera 

para o Zoom às 11h30 - 25/05. 

Link para aula do 

Zoom: 

https://us04web.

zoom.us/j/77360

518926?pwd=ek

NDUEF2b2lSRkxl

NVdNV1Z5Q0tvQ

T09 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 
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ID da reunião: 

773 6051 8926 

Senha: vitoria 

Livro OPEE 66, 

67, 68 e 69. 

 

 

 

Terça-feira 

(26/05) 

Biologia (Z00m) 

07:30 às 08:15 

Ciclo Biogeoquímico Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom. Devolutiva das atividades 

avaliativas e explicação do conteúdo 

Página 77 a 86.  

Biologia  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Ciclo Biogeoquímico Continuação da explicação do conteúdo Página 77 a 86.  

Biologia 

09:00 às 09:45 

Cadeia Alimentar Será encaminhada uma atividade 

avaliativa  via classApp, sobre Cadeia e 

Teia Alimentar. Fazer durante o 3º horário 

Página 67 a 75. Encaminhar o gabarito no ClassApp 

da professora até às 12:15. 

Valor: 10 pontos. 

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Equações  Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom. Devolutiva das atividades 

avaliativas e explicação do conteúdo 

Página 71 a 75.  

Matemática (Zoom) 

10:45 às 11:30  

Equações Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom. Devolutiva das atividades 

avaliativas e explicação do conteúdo 

Página 71 a 75. Fazer pág.76 e 77. 

Enviar até dia 28/05 . 

Valor: 10 pontos. 
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Quarta-feira 

(27/05) 

Sociologia 

07:30 às 08:15 

Max Weber - Tipos de  

dominação. 

áudio complementar sobre tipos de 

dominação. 

material de Apoio 

Bernoulli , 

páginas 37 e 38. 

Mantenha-se conectado. 

Física 1  (Zoom) 

08:15 às 9:00 

Espelhos esféricos  Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom. Devolutiva das atividades 

avaliativas e explicação do conteúdo. 

Livro Bernoulli  

Física 1  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Espelhos esféricos Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom. Para realizar um jogo. 

O jogo será avaliativo não perca . 

Livro Bernoulli Realizar pesquisa sobre os 

fenômenos da luz e enviar um vídeo 

explicando . 

Valor: 10 pontos 

Enviar até 29/05. 

His. da Arte 

10:00 às 10:45 

Arte e Religião - A 

Catedral de Notre 

Dame, em Paris, 

França.  

Por meio de um vídeo, que mostra toda a 

beleza e força da arte religiosa, expressa 

por meio da arquitetura da Catedral de 

Notre Dame, os alunos irão poder ver um 

pouco da arquitetura gótica e como ela se 

mostra forte e imperiosa nesta catedral.  

Segue link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=77yt

m-yFFpc 

Vídeo do Youtube *** 

Redação  (Zoom) 

Frente A 

10:45 às 11:30 

Argumentação - a 

fundamentação da 

tese, página 33.  

Entender como a argumentação de um 

texto dissertativo - argumentativo ocorre e 

quais os mecanismos de construção a 

serem usados para que se atinja todo o 

Livro Bernoulli, 

página 33.  

*** 

https://www.youtube.com/watch?v=77ytm-yFFpc
https://www.youtube.com/watch?v=77ytm-yFFpc
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objetivo. Realizar os exercícios da página 36 

e fazer a autocorreção.  

      

 

 

Quinta-feira 

(28/05) 

Português 

07:30 às 08:15 

Variabilidade 

linguística 

Fazer um texto ( uma reflexão crítica) de 

como nos relacionamos com a língua e 

como a utilizamos para estabelecer as 

relações - e as demarcações de hierarquias 

e de poderes- com outras pessoas ou 

mesmo comunidades inteiras. 

Mínimo: 20 linhas 

Aplique em seu 

texto os 

conceitos 

estudados na 

unidade ( frente 

C). 

Envie o texto em PDF no classapp dia 

29/05 até às 17h. 

Valor: 20,0 pontos 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Frente C Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74131543708?

pwd=NE9TU0tERUlTQ3VKeEZoU2NCbmF3

dz09 

ID da reunião: 741 3154 3708 

Senha: 7EYdXs 

 

 

Exercícios 

propostos. 

 

Geografia 

09:00 às 09:45 

Frente A 

Solos 

Pré-leitura do material de apoio Bernoulli 

43,44 e 45. 

Material de apoio 

Bernoulli Tira-dúvidas: 

3ª,4ª 5ª até as 13:00h. 

https://us04web.zoom.us/j/74131543708?pwd=NE9TU0tERUlTQ3VKeEZoU2NCbmF3dz09
https://us04web.zoom.us/j/74131543708?pwd=NE9TU0tERUlTQ3VKeEZoU2NCbmF3dz09
https://us04web.zoom.us/j/74131543708?pwd=NE9TU0tERUlTQ3VKeEZoU2NCbmF3dz09
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nas páginas 

43,44,45 e 46. 

Geog.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Frente A 

Solos 

Link a ser enviado no dia da aula.  Mantenha-se conectado. 

Geografia 

10:45 às 11:3 

Frente A 

Solos 

Animação da EMBRAPA sobre solo. 

https://youtu.be/lBRFa_cMfG8 

  Atividade avaliativa no horário da 

aula. 

 

 

 

Sexta-feira 

(29/05) 

Literatura Frente D - 

(Zoom) 

07:30 às 08:15 

Humanismo - 

transição da Idade 

Média para o 

Renascimento, página 

143. 

Conceituar o Humanismo, identificá-lo e 

contextualizá-lo na História. Entender a 

transição da Idade Média para o 

Renascimento. Fazer os exercícios da 

página 146 e fazer a autocorreção. 

Para compreender a vida na Idade Média, 

será sugerido que os alunos vejam este 

vídeo sobre como era a vida neste período 

da História: 

https://www.youtube.com/watch?v=ieif7s

Nc2_I 

 

Neste outro vídeo, um breve resumo do 

que foi o Renascimento: 

Livro Bernoulli 

Youtube 

*** 

https://www.youtube.com/watch?v=ieif7sNc2_I
https://www.youtube.com/watch?v=ieif7sNc2_I
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https://www.youtube.com/watch?v=3PC-

4cRvBic 

Física 2 

08:15 às 09:00 

Leis de Newton Resolver os seguintes exercícios propostos: 

02, 04, 09, 10, 14 e 24. Justificar por 

extenso cada alternativa escolhida. 

Material didático 

Volume 2 

Cap. 3 

Enviar todas atividades resolvidas  

SOMENTE no dia 01/06. 

Física 2  (Zoom) 

09:00 até 09:45 

 Acessar o seguinte link para aula sobre 2ª 

Lei de Newton 

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

pwd=QXVLVlZWRDVYYktKZ0huWlFLR1VlZz

09 

Zoom  

Quím.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Ligações covalentes Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom. Devolutiva das atividades 

avaliativas e explicação do conteúdo. 

Frente A Cáp.4  

Química (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Ligações covalentes Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom. Devolutiva das atividades 

avaliativas e explicação do conteúdo. 

Frente A Cáp.4 Exercícios pág.63 até 66 enviar pelo 

whatsApp com justificativa.  

Até dia 02/06. 

Valor 10. 

Educação Física 

11:30 às 12:15 

Esportes de oposição Assistir a vídeo aula que será enviado via 

ClassApp, e fazer as atividades que serão 

propostas no vídeo. 

YouTube, Google Enviar vídeo da atividade e enviar 

para o para o professor via ClassApp 

ou WhatsApp dia 01/06/2020 até às 

17:00 horas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3PC-4cRvBic
https://www.youtube.com/watch?v=3PC-4cRvBic

