
 

 

Agenda semanal de atividade EaD - 2º ANO – 5ª Semana – 13 a 17 de abril de 2020 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  
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Literatura (Rosania) 

Conteúdo: 1ª fase do Modernismo   

Proposta: Resolução dos exercícios das p. 221 a 222 do livro de literatura.  

Informações complementares: 

http://educacao.globo.com/literatura/assunto/autores/oswald-de-andrade.html 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2794/oswald-de-andrade 

Postar foto da atividade no Google Classroom (Código para acesso: re73fte) 

ou enviar via WhatsApp. 

Data da entrega: 13/04 

Cálculo (Mattheus) 

2 aulas 

 Resolver os exercícios da página 76, números 101 a 106. 

 Data da entrega: 13/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

  Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google 

Classroom (Código: pwceldq) sempre nos dias das aulas. 

 

 Resolver os exercícios das páginas 85 e 86, números 42 a 44. 

 Data da entrega: 13/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

 Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google Classroom 

(Código: pwceldq) sempre nos dias das aulas. 

História (José 

Maria) 

2 aulas 

-Leitura do Capítulo sobre Crise no Sistema Colonial brasileiro e 

Independência do Brasil. 

   -Atividades do Capítulo 

-Assistir à videoaula: A crise do antigo Sistema Colonial – NATIVISMO 

E EMANCIPACIONISMO 

https://youtu.be/WYnPgIqz9qs 

 

Enviar as atividades para o email: jpezinho2000@yahoo.com até o dia 

30/04. 

 

Redação (Cleiton) 

 

Assitir à videoaula sobre Artigo Científico 

https://www.youtube.com/watch?v=2iaScTwQ3zE 

 

Revisão para o debate dia 14/04 às 9h. 

 

Resolver os exercícios das páginas 367 e 368 (Ref. Cap. 5) 

Data da entrega: 20/04 

 

http://educacao.globo.com/literatura/assunto/autores/oswald-de-andrade.html
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2794/oswald-de-andrade
https://youtu.be/WYnPgIqz9qs
mailto:jpezinho2000@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=2iaScTwQ3zE
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Física I (Mattheus) 

2 aulas 

 Assistir à videoaula sobre: Refração luminosa e ler as páginas 315 a 317 

do livro didático. 

  Resolver os exercícios, página 317, números P78 a P80.  

  Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=gvUfJXHybIY 

 Data da entrega: 14/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

 Obs.: A videoaulae as correções estarão disponíveis no Google Classroom 

(Código: isyjixb) sempre nos dias das aulas. 

 

 Resolver os exercícios dapágina 320, números P81 A P85. 

 Data da entrega: 14/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

 Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google Classroom 

(Código: isyjixb) sempre nos dias das aulas. 

 

Inglês (Cleiton) 

2 aulas 

Assitir ao curta-metragem: 

AfterSchoolhttps://www.youtube.com/watch?v=0N4VGWaoVqI 

 

Ler o texto da página 47 

Resolver os exercícios das páginas 46 e 48  

Data da entrega: 20/04 

 

Biologia (Alencar) 

2 aulas 

 Baixar o material (slides) sobre o tema da aula (para acompanhar a aula); 

 Assistir à videoaula e fazer anotações, no caderno, que complementem 

seus estudos: 

BIO I – Botânica: Histologia Vegetal (semana anterior) 

https://www.youtube.com/embed/Qxpo3Tc6nSU 

https://www.youtube.com/embed/qFnnTjlWtU8 

BIO II – Ecologia: Dinâmica de População 

https://www.youtube.com/watch?v=ObGxD2-7tRs 

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

https://www.youtube.com/watch?v=2pVekMPu_fc 

Obs.: Ver mais orientações em ANEXO (depois da tabela de atividades) 

Todos os dias o Sistema Farias Brito está ofertando aula ao vivo. Segue o 

link:  

https://www.fariasbrito.com.br/aovivo/ 
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 Redação (Cleiton) 

 

Redação Semanal: Os impactos sociais das festas populares no cotidiano brasileiro 

Obs.: A coletânea de textos foi postada no Google Classroom. 

 

Debate via WhatsApp: 16/04 às 10h 

Data da entrega: 20/04 

https://www.youtube.com/watch?v=gvUfJXHybIY
https://www.youtube.com/watch?v=0N4VGWaoVqI
https://www.youtube.com/embed/Qxpo3Tc6nSU
https://www.youtube.com/embed/qFnnTjlWtU8
https://www.youtube.com/watch?v=ObGxD2-7tRs
https://www.youtube.com/watch?v=vI_WfdTZmpQ
https://www.youtube.com/watch?v=2pVekMPu_fc
https://www.fariasbrito.com.br/aovivo/


 

 

Cálculo (Mattheus) 

 Assistir à videoaula sobreNoções iniciais de Probabilidadee ler o livro 

didático nas páginas 07 a 10 (LIVRO 2). 

  Resolver os exercícios da página 12, números 01 a 06. 

 Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=8g571hUvgeo 

 Data da entrega: 15/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

 Obs.: As correções das atividades e a videoaula estarão disponíveis no 

Google Classroom (Código: pwceldq) sempre nos dias das aulas. 

 

Biologia (Alencar) 

2 aulas 

BIO I - Resolver os exercícios, livro 02, página 25 e 26, nº 15 ao 25 

BIO II - Resolver os exercícios, páginas 763 e 764, do nº 01 ao 05 

Entrega: 17 de abril (Google Classroom) 

17 de abril: Plantão de Dúvidas e postagem das atividades na sala virtual 

(Classroom, chave de acesso moxdjeu) 

Obs.:Ver mais orientações em ANEXO (depois da agenda de atividades) 

Química (Hélio Jr) 

 

Para realizar as atividades da próxima aula (quinta-feira), faça, hoje, a leitura 

das páginas 563 a 567, sobre Aldeídos (livro vol. 2) e assista à videoaula 

Química Orgânica – Aldeídos, no link abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Re_KYYGpP6Y 

 

Caso tenha dúvidas, estou à disposição via nosso grupo de WhatsApp. 

 

Literatura (Rosania) 

Conteúdo: 1ª fase do Modernismo   

Propostas: 

 Assistir à adaptação da obra literária Macunaíma, de Mário de Andrade.  

Acessar link: 

https://www.youtube.com/watch?v=7kQ98hY3aDo 

 Resolução dos exercícios das p. 226 a 227 do livro de literatura.  

Postar foto da atividade no Google Classroom (Código para acesso: re73fte) 

ou enviar via WhatsApp. 

Data da entrega: 20/04 
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Deus) 

Assistir à videoaula sobre Estratificação social em Marx e Weber 

 Link da videoaula: 

https://youtu.be/0at4jXDNhTI 

 

- Responder às atividades da página 385. 

https://www.youtube.com/watch?v=8g571hUvgeo
https://www.youtube.com/watch?v=Re_KYYGpP6Y
https://www.youtube.com/watch?v=7kQ98hY3aDo
https://youtu.be/0at4jXDNhTI


 

- Data de entrega: 20/04 

 Enviar as atividades pelo privado (WhatsApp –  9 9900-1946) 

 Caso tenha dúvidas, estou à disposição. 

 

Geometria (Raul) 

2 aulas 

Resolver os exercícios complementares das páginas:216, números 25 e 29; 

218, números 39,40,41,43,44 e 45; 220, número 49; 222, número 58. 

→ Postar as atividades até dia 16/04, quinta-feira, das 09h às 11h, para 

que possam ser validadas, pela plataforma Google sala de aula. Nesse 

horário, estarei disponível para tirar as possíveis dúvidas em relação aos 

exercícios. 

Física II (Rosimar) 

2 aulas 

Assistir à videoaula sobre Campo elétrico uniforme.  

Parte 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=VQbnzfVr1bY&feature=youtu.be 

Parte 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=LgDNEnvWqr0&feature=youtu.be 

Anotar as informações no caderno. Data de entrega: 23/04 - enviar via 

WhatsApp : (62) 99932-1411. 

Química (Hélio Jr.) 

Depois de ter realizado a leitura das páginas (563 a 567) indicadas na aula 

anterior, bem como após ter assistido à videoaula sobre Aldeídos, responder 

aos exercícios das páginas 568 e 569, do nº 1 até o 9 (LIVRO VOL 2). 

Caso tenha dúvidas, estou à disposição via nosso grupo de WhatsApp. 

 

Entregar no grupo dia 17/04. 
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Gramática (Cleiton) 

Assitir à videoaula sobre Ambiguidade: 

https://www.youtube.com/watch?v=OWmrDSCbQV4 

 

Ler o material de apoio: Ambiguidade (postado no Google Classroom) 

 

Resolver os exercícios Cap.5 páginas 11 e 12 

 

Data da entrega: 20/04 

 

Química (Hélio Jr) 

2 aulas 

Assistir à videoaulaQuímica orgânica 

(cetonas):https://www.youtube.com/watch?v=UCXWtRUXco4 

Responder aos exercícios das páginas 576 e 577,do 1 ao 6. LIVRO VOL 2. 

Caso tenha dúvidas, estou à disposição via nosso grupo de WhatsApp. 

Entregar no grupo dia 17/04. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VQbnzfVr1bY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LgDNEnvWqr0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OWmrDSCbQV4
https://www.youtube.com/watch?v=UCXWtRUXco4


 

Geografia (Ernesto) 

2 aulas 

VISÃO GERAL E OBJETIVO 

Promover o ensino à distância para atender a demanda do momento e 

propiciar aos alunos o aproveitamento necessário dos conteúdos neste 

período de quarentena. 

Estudando o Mundo Contemporâneo 

Atividade: Assistir à videoaula O Mundo Contemporâneo, do Sistema Farias 

Brito de Ensino, conforme link postado no Google Classroom. 

Resolver os exercícios postados no Google Classroom. 

Filosofia (Hélio de     

Deus) 

-Assistir à videoaula sobre História da Filosofia Pagã 

 Link da videoaula: 

https://youtu.be/krH69qjznOs 

 

- Responder às atividades da página 312. 

- Data de entrega: 25/04 

 Enviar as atividades pelo privado (WhatsApp: 9 9900-1946) 

 Caso tenha dúvidas, estou à disposição. 

 

ATIVIDADE SEMANAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Assistir à videoaula sobre Handebol: https://youtu.be/P435GR8XIf4 

Atividade: Fazer um resumo (da videoaula) sobre as principais regras do Handebol. 

Entregar até o dia 15/04/2020 pelo e-mail: jose.junior@seduc.go.gov.br 

ANEXO 

 

BIOLOGIA 

 

ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES 

 

1 – Nesta semana vamos disponibilizar as atividades para ser realizadas de forma online. Estão 

disponibilizadas pelo Site da escola e Classroom. Não esqueçam de realizar no caderno e postar a foto 

ou digitalização desta atividade. Lembrem-se que podem postar a foto ou digitalização da atividade para 

correção. Vá a seus trabalhos e clique adicionar ou criar, depois Arquivo, aí é só colocar uma das 

opções acima sugeridas. 
2 – Dessa forma, selecionei a turma online por meio da turma Google Classroom, onde serão postados o 

ROTEIRO DE ATIVIDADES (EXPLICAÇÕES DAS AULAS E ATIVIDADES), também as 

ATIVIDADES e MATERIAL DE AUXILIO para as aulas. 

Obs.: Todas as atividades serão postadas como foto ou digitalização, para registo. 

 

 

Depois é olhar o mural e seguir as orientações e realizar as atividades propostas. Caso tenha alguma 

dúvida, você pode entrar em contato por meio do e-mail alencarbeltrao@gmail.com ou telefone (62) 

998025841. Estarei à disposição para tirar dúvidas no período das 07:00 hs até 11:30 no matutino e, 

no vespertino, das 13:00 h até as 18:00 h. 

https://youtu.be/krH69qjznOs
https://youtu.be/P435GR8XIf4
mailto:jose.junior@seduc.go.gov.br
https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=classroom&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&emr=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
mailto:alencarbeltrao@gmail.com

