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2ª  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) 

Física 1 

07:30 às 08:15   

Instrumentos ópticos Estudar o conteúdo referente ao 

capítulo do teste oral. Capítulo 4  

Frente B 

 

Física 1 (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Instrumentos ópticos Será encaminhado o link para a aula 

on-line via whatsApp. Reflexões 

acerca do ensino remoto. 

Capítulo 4  

Frente B 

 

Filosofia 

09:00 às 09:45 
Epistemologia Moderna Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, 

capítulo 3, 

Epistemologia 

Moderna, 

Empirismo 

Moderno. 

Fazer um áudio de no mínimo dois 

minutos explicando o que se entende 

do vídeo postado sobre John Locke. 

O prazo para entrega é 02/06 até as 

12:15 
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Páginas 14 a 16. A atividade poderá ser enviada via 

WhatsApp (61) 99616-9581 

Valor: 20 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. 

História 

10:00 às 10:45 
Revolução Russa Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, 

capítulo 5, 

Revolução Russa. 

Páginas 29 a 31. 

 

Hist.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 
Revolução Russa Após a vídeo aula, daremos 

continuidade ao conteúdo na aula do 

zoom. 

Livro Bernoulli, 

capítulo 5, 

Revolução Russa. 

Páginas 32 a 34. 

Fazer os exercícios propostos da 

página 35 a 40 (apenas de múltipla 

escolha), para que sejam entregues 

no dia 16/06 com prazo até às 12:15. 
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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. 

Atividades encaminhadas após o 

horário limite terão o valor reduzido 

à metade da nota. 

 

 

 

Terça-feira 

(16/06) 

Mat. (Zoom) 

7:30 às 08:15 

Áreas  figuras planas Será encaminhado o link para a aula 

on-line via whatsApp. 

Capítulo 3  

Frente C 

 

Mat.(Zoom) 

8:15 às 9:00 

Áreas figuras planas Será encaminhado o link para a aula 

on-line via whatsApp. 

Capítulo 3  

Frente C 

Exercícios enviados na aula zoom. 

Redação 

09:00 às 09:45 

Estudo e preparação 

para a elaboração de 

uma carta aberta com 

o tema de redação “A 

luta para o fim do 

racismo no Brasil”. 

Assistir os links abaixo, fazer as 

devidas anotações para o posterior 

planejamento de texto que será feito 

com o professor, na aula on-line. 

Vídeos no Youtube  
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Vídeo I: Desigualdade Racial no Brasil 

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

ufbZkexu7E0 

Vídeo II: Como é ser negro no Brasil? 

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

l6tvDlTJbg 

Vídeo III: Dez expressões racistas que 

você fala sem nem perceber 

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

E_BjYPOE3ag 

Assistam a estes vídeos, façam suas 

anotações para debatermos e 

montarmos o texto a ser escrito.  

Redação Frente A   

(Zoom) 

10:00 às 10:45 

Oficina de Texto - Carta 

Aberta 

Durante a aula do ZOOM, teremos 

uma oficina de texto para a 

elaboração de uma carta aberta 

endereçada à Ministra Damares 

Alves, do Ministério da Mulher, 

Família e dos Direitos Humanos 

tratando do assunto racismo, 

cobrando posições efetivas da 

ministra acerca deste assunto.  

ZOOM Envia a imagem da carta aberta pelo 

ClassApp respondendo o “Envio de 

Carta Aberta”. Observar a qualidade 

da foto e legibilidade da imagem. 

Valor: 10 pontos 

https://www.youtube.com/watch?v=ufbZkexu7E0
https://www.youtube.com/watch?v=ufbZkexu7E0
https://www.youtube.com/watch?v=fl6tvDlTJbg
https://www.youtube.com/watch?v=fl6tvDlTJbg
https://www.youtube.com/watch?v=E_BjYPOE3ag
https://www.youtube.com/watch?v=E_BjYPOE3ag
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Sociologia 

10:45 às 11:30 

Ideologia segundo 

Marx. 

Atividade avaliativa sobre os temas 

propostos em aulas anteriores. 

Material de apoio 

Bernoulli páginas 

20, 21. 

Mantenha-se conectado. 

 

 

 

Quarta-feira 

(17/06) 

Port.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 
Capítulo 4 

Coordenação X 

subordinação 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7485507

5353?pwd=c0RtRUhFTGwzdjBJd3FLeX

N2azBYQT09 

ID da reunião: 748 5507 5353 

Senha: 7kaXNs 

Páginas:112 a 114 

Orações 

subordinadas 

substantivas 

 

Português 

08:15 às 09:00 
Capítulo 4 

Coordenação X 

subordinação 

Fazer mapa mental:  

Orações subordinadas substantivas 

Páginas:112 A 114 Enviar no classapp no mesmo dia 

(17/06) até às 17h.  

Valor: 5,0 pontos 

Geografia 

09:00 às 09:45 
Recursos Energéticos. 

 

Pré-leitura do tema. 
Material de apoio – 

Frente B entre pág. 

74 e 86. 

Mantenha-se conectado. 

Geografia 

10:00 às 10:45 
Recursos Energéticos.  

 

Compreensão da importância 

econômica e estratégica desses 

recursos. 

QR CODE página 

79. 

Tira-Dúvidas : 

3ª, 4ª, 5ª até 13:00 h. 

https://us04web.zoom.us/j/74855075353?pwd=c0RtRUhFTGwzdjBJd3FLeXN2azBYQT09
https://us04web.zoom.us/j/74855075353?pwd=c0RtRUhFTGwzdjBJd3FLeXN2azBYQT09
https://us04web.zoom.us/j/74855075353?pwd=c0RtRUhFTGwzdjBJd3FLeXN2azBYQT09
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Geografia  (Zoom) 

10:45 às 11:30 
Recursos Energéticos – 

Não Renováveis.  

 

Classificação, origem e importância 

desses recursos. 

Link da aula será 

enviado pelo 

WhatsApp, 

ClassApp. 

 

OPEE(Zoom) 

11:30 às 12:15 

Grupos Profissionais Leitura e roda de conversa sobre as 

páginas 66 e 67 e realização das 

páginas 68 e 69. 

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/74609940

479?pwd=MTNWY

2pqaXpMc2Z6RDIr

S3pud1M4QT09 

ID da reunião: 746 

0994 0479 

Senha: vitoria 

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. 

 

 

 

Biologia  

07:30 às 08:15 

O ciclo menstrual Fazer a leitura prévia das páginas 82 a 

86. 

Páginas 82 a 86 Fazer os exercícios 08, 09 e 10. 
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Quinta-feira 

(18/06) 

Biol.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

O ciclo menstrual Será encaminhado o link para a aula 

on-line via ClassApp. Explicação do 

Conteúdo. 

Páginas 82 a 86.  

Biologia 

09:00 às 09:45 

O ciclo menstrual Será encaminhado uma atividade 

avaliativa sobre o conteúdo. 

Páginas 82 a 86. Encaminhar a foto do gabarito no 

ClassApp da professora  

Inglês  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Healthy eating habits 

Reading the World- 

What should people eat 

to keep fit? 

Prática de 

compreensão auditiva 

Reported Speech 

 

-Ler o texto What should people eat to 

keep fit e responder às questões 1 a 3 

( correção na aula). 

- Acessar o áudio  através do Código 

1DZL  e responder às questões 1 ao 4. 

- Explicação sobre o Reported Speech. 

Página 33 a 35. 

 

 

Página 36. 

Link para aula zoom será enviado via 

Classapp. 

Inglês 

10:45 às 11:30 

Reported Speech 

practice 

More about it prática 

de compreensão 

-Após explicação sobre o uso do 

Reported speech  fazer exercícios do 1 

ao 3. 

- Fazer o More about it exercicios 1 ao 

7. 

Páginas 38 a 39. 

 

Página 39 a 41. 

 

Enviar dia 19-06 via whatsapp até as 

12h a.m 

 

 

 

Quím.  (Zoom) 

7:30 às 8:15 

Cinética química  Será encaminhado o link para a aula 

on-line via whatsApp. 

Capítulo 3  

Frente B 
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Sexta-feira 

(19/06) 

Química (Zoom) 

8:15 às 9:00 

Cinética química  Será encaminhado o link para a aula 

on-line via whatsApp. 

Capítulo 3  

Frente B 

Exercícios pág.65 até 68. Enviar 

exercícios até dia 22/06. 

Valor: 05 pontos 

Literatura Frente B - 

(Zoom) 

09:00 às 09:45 

Atividade dirigida 

Google Forms sobre 

Parnasianismo e 

Simbolismo. 

Durante a aula pelo ZOOM, os alunos 

irão fazer a atividade dirigida do 

Google Forms acerca do 

Parnasianismo e Simbolismo.  

Valor: 10 pontos 

Google Forms *** 

Física 2 

10:00 às 10:45 

Calorimetria Resolver os Exercícios enviados pelo 

professor, LISTA EXTRA que será 

enviada dia 15/06. 

Whatsapp Enviar as atividades dia 22/06 via 

Classapp. 

Física 2  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

CAlorimetria Acessar o seguinte link para aula 

sobre: 

 

https://us04web.zoom.us/j/7366149

6743?pwd=ZWw3dHJxd2Rma3FUakx

1WXRmUis4UT09 

  

Projeto de Educação Física 

 

 


