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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 

(29/06) 

 

Redação  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

O Vilarejo, de 

Raphael Monte, 

livro de férias e 

Livros Literários do 

2º semestre. 

Nesta aula, os alunos serão 

orientados sobre a leitura do livro de 

férias e os livros que serão indicados 

para o segundo semestre.  

Será passado um breve vídeo sobre o 

livro O Vilarejo: 

https://www.looke.com.br/filmes/pa

carrete 

Youtube 

 

*** 

Inglês   

8:15 às 9:00 

Direct and Indirect 

Speech  

Fake News 

Abrir o vídeo Fake News, escolher a 

fala de um colega da classe e 

transformar esta fala-Discurso Direto- 

em Discurso Indireto. O modelo de 

como fazê-lo será enviado pelo 

ClassApp. 

 

Link do vídeo Fake News: 

https://www.youtube.com/

watch?v=NN9KRczsdHI&t=2

37s 

Modelo da atividade 

solicitada. 

 

Depois de realizada a proposta, 

favor encaminhar para a 

professora,  tentem fazê-la  antes 

da aula ZOOM. 

https://www.looke.com.br/filmes/pacarrete
https://www.looke.com.br/filmes/pacarrete
https://www.youtube.com/watch?v=NN9KRczsdHI&t=237s
https://www.youtube.com/watch?v=NN9KRczsdHI&t=237s
https://www.youtube.com/watch?v=NN9KRczsdHI&t=237s
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Inglês (Zoom) 

9:00 às 9:45 

Direct and Indirect 

Speech  

Fake News 

Apresentação, pelo aluno (a),  da frase 

no Discurso Indireto. 

Link para aula do Zoom: 

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

75048548218?pwd=clhpd01

QdjZkWFNnOVRraTVyT00rd

z09 

Meeting ID: 750 4854 8218 

Password: 5hQM0Q 

Esta atividade contará  como 

ponto bônus, não deixem de fazê-

la.  

Filosofia  

10:00 às 10:45 

Partilha dos Tik Toks 

encaminhados 

Assistir ao vídeo enviado pela 

professora que condensa todos os Tik 

Toks e vídeos encaminhados sobre a 

perspectiva do ensino remoto 

Link do vídeo em 

construção. 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

OPEE (Zoom) 

10:45 às 11:30 

O que você carrega 

na sua mochila? 

Bate-papo sobre nossa caminhada e o 

que levamos durante ela. 

Link para aula do Zoom: 

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

75322375194?pwd=aXdSOD

ZFdVJSTlltd2tBTWFNRVlOQ

T09 

ID da reunião: 753 2237 

5194 

Senha: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 
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Terça-feira 

(30/06) 

 

Matem. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Relações 

Trigonométricas no 

triângulo retângulo. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli. 

Caderno. 

********** 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Equações. 

Relações Métricas 

no Triângulo 

Retângulo. 

Relações 

Trigonométricas no 

triângulo retângulo 

Estudar conteúdo do 2º bimestre. Livro Bernoulli, capítulos A4, 

B3 e B4. 

********** 

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

A influência da 

Europa no mundo 

Explanação geral sobre as razões 

históricas de influência, a formação 

industrial que revisou a história da 

humanidade. 

link para aula será enviado 

pelo ClassApp. 

Mantenha-se conectado 

(essa semana em especial, pelo 

classApp) 

Geografia 

10:00 às 10:45 

A influência da 

Europa no mundo 

Falar sobre os países mais influentes 

da Europa Ocidental e sua 

importância econômica e cultural. 

busque informação entre as 

páginas 46 e 50 do seu 

material de apoio Bernoulli. 

Tira dúvidas: Essas semana      

só na terça-feira até as 13:00 h. 

Port. (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Revisão do 

conteúdo do 2ª 

bimestre 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7914720

5567?pwd=TFpDWTJadnZYRnVqMXV

aU21TdHJ6QT09 

Revisão com Kahoot  

https://us04web.zoom.us/j/79147205567?pwd=TFpDWTJadnZYRnVqMXVaU21TdHJ6QT09
https://us04web.zoom.us/j/79147205567?pwd=TFpDWTJadnZYRnVqMXVaU21TdHJ6QT09
https://us04web.zoom.us/j/79147205567?pwd=TFpDWTJadnZYRnVqMXVaU21TdHJ6QT09
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ID da reunião: 791 4720 5567 

Senha: 1GAKuL 

 

 


