
 

 

Agenda semanal de atividade EAD – 1º ANO - 7ª Semana – 27 de abril a 1 de maio de 2020 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  

27/04 

(segunda 

feira) 

Literatura 

(Rosania) 

Conteúdo: Romance romântico 

 

Proposta: Correção e complementação do mapa mental, bem como, 

direcionamento da atividade complementar referente ao conteúdo, por meio 

de videoconferência.  

 

Aplicativo: Zoom - Dia: 27/04 - Horário: 10 às 10h e 50min. 

 

Cálculo 

(Mattheus) 

 Assistir as videoaulas sobre: Função Afim e ler no livro didático, páginas 

8 a 13 (LIVRO 2). 

 Links das videoaulas: 

https://www.youtube.com/watch?v=hdMFlAv5GkUhttps://www.youtube.

com/watch?v=-EnodYhcQw4 

  Resolver os exercícios, página 14, números 1, 2, 4, 5 e 6. 

 Data da entrega: 27/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

 Obs.: As correções das atividades e as videoaulas estarão disponíveis no 

Google Classroom (Código: waqtii2) sempre nos dias das aulas. 

 

Arte 

(Cleiton) 

 

- Assistir à videoaula sobre as Art Nouveau: 

https://www.youtube.com/embed/wyoJd0WV7Ho 

 

- Ler páginas – 273 a 277 - Resolver os exercícios da página 278 

 

Data da entrega: 04/05 

 

Filosofia 

(Hélio de Deus) 

- Assistir a videoaula Trabalho Alienado em Karl Marx 

Link:https://youtu.be/fo-AN6Tnqvo 

- Responder as atividades da página 252. - Questões: 1,2 e 3.  

- Responder as atividades da página 253. - Questões: 1, 2, 3, e 4 

Data da entrega: 04/05 

Silvia 

(Redação) 

- Responder as questões de 1 a 10 do ENEM e SFB PLUS das páginas 391 a 

3396 do livro 1. 

- Caso necessário, consultar páginas 20 e 22 e/ou a professora através do 

whatsapp. - Data de entrega: 30/04/2020 

 

28/04 

(terça-

feira) 

Física I 

(Rosimar) 

- Assistir o vídeo sobre resolução de exercícios Queda livre: 

Links:https://youtu.be/YBXzBAztzZo e 

https://youtu.be/Bew7k2jsE7Y e 

https://www.youtube.com/watch?v=hdMFlAv5GkU
https://www.youtube.com/watch?v=hdMFlAv5GkU
https://www.youtube.com/watch?v=hdMFlAv5GkU
https://www.youtube.com/embed/wyoJd0WV7Ho
https://youtu.be/fo-AN6Tnqvo
https://youtu.be/YBXzBAztzZo
https://youtu.be/Bew7k2jsE7Y


 

https://youtu.be/CdwKLIytVco 

- Copiar as informações no caderno.Data de entrega: 05/05, whatsapp 

999321411.Videoconferência:  

Biologia 

(Alencar) 

 

BIO I – Biologia Molecular, páginas 51 á 66; 

- Participar da WebConferência pelo Hongouts, no horário das 08:30 ás 

09:20. Link será postado no grupo da sala no WhatsApp; 

- Realizar os exercícios de nº 29 a 42, nas páginas 69 á 71. 

Data da entrega: 01/05 

 

Inglês 

(Cleiton) 

 

-Assistir à videoaula: 

The -ion suffix: Grow Your Vocabulary With Simple English Videos 

 

Link:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=I4enO07l5Xw

&feature=emb_logo 

 

- Resolver os exercícios da página 57.  

- Rever à aula sobre o SimplePast: SimplePast: 

https://www.youtube.com/embed/dBIKk9ay4Jc 

- Resolver os exercícios das páginas 61 e 62. Data da entrega: 04/05 

 

História 

(Ana Cristina) 

- Assista as videoaulas do SFB; Grécia II e III. 

 

LINK: https://youtu.be/Jj33gH6jh3c 

LINK: https://youtu.be/CgzGr3gzc-M 

 

LIVRO 1 

- Atividade: Elabore 4 questões relevantes sobre o assunto abordado nas 

vídeo aulas e responda-as. 

 

Data de entrega: 05/05/2020 pelo WhatsApp. 

29/04 

(quarta-

feira) 

Química 

(Hélio Júnior) 

 

- Leitura da página 386 a 390. 

 Assistir a vídeo aula:  

https://www.youtube.com/watch?v=VDJKW2xFs84 

- Responder os exercícios de 1 a 16 da página 390 a 392 

Caso tenha duvidas, estou à disposição via nosso grupo. 

- Entregar no grupo dia 30/04. 

 Biologia 

(Alencar) 

 

BIO II – Histologia, livro 02, capítulo 4 e páginas 86 á 90; 

Links: 

https://youtu.be/bb210SmeYfI 

https://youtu.be/trWhNBQoH8Y 

https://youtu.be/CdwKLIytVco
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=I4enO07l5Xw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=I4enO07l5Xw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=I4enO07l5Xw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/embed/dBIKk9ay4Jc
https://youtu.be/Jj33gH6jh3c
https://youtu.be/CgzGr3gzc-M
https://www.youtube.com/watch?v=VDJKW2xFs84
https://youtu.be/bb210SmeYfI
https://youtu.be/trWhNBQoH8Y


 

 

- Realizar o mapa mental sobre tecido epitelial; 

Data da entrega: 01/05 

 

- Plantão de Dúvidas e postagem das atividades na sala virtual (Classroom, 

chave de acesso u2nqbdm) 

 Cálculo 

(Mattheus) 

 

 Assistir a videoaula sobre: Gráfico da Função Afim. 

 Link da videoaula: 

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

 Resolver os exercícios, páginas14 e 18, números 7, 8 e 13 

  Data da entrega: 29/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

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

Google Classroom (Código: waqtii2) sempre nos dias das aulas. 

 

 Literatura 

(Rosania) 

 

Conteúdo: Romance romântico 

 

Proposta: Leitura do livro Senhora, de José de Alencar. A fim de motivá-lo 

(a), assista a animação disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=x-CBlpQy42I 

 

Você encontrará o livro numa biblioteca de domínio público e também 

no site da Escola.  

 

30/04 

(quinta-

feira) 

Física II 

(Mattheus) 

 

 Assistir a videoaula sobre: Trabalho de uma força e ler o livro didático, 

páginas 291 a 294. 

 Link da videoaula: 

https://www.youtube.com/watch?v=NWRAAqRnUHs&t=4s 

  Resolver os exercícios, página 296, números P138 e P140. 

 Data da entrega: 30/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171). 

Obs.: As videoaulas e as correções das atividades estarão disponíveis no 

Google Classroom (Código: sfp3q3a) sempre nos dias das aulas. 

 Geometria 

(Raul) 

 

- Resumir páginas 325 e 326 e resolver no caderno os exercícios da página 

327. 

 

→Postar as atividades até dia 30/04 quinta – feira, das 09h00min as 

11h00min para que possam ser validadas, pela plataforma Google sala de 

aula. Nesse horário estarei disponível para tirar as possíveis dúvidas dos 

exercícios. 

 

Data da entrega: 30/04 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2KWDWpmDZwQ
https://www.youtube.com/watch?v=x-CBlpQy42I
https://www.youtube.com/watch?v=NWRAAqRnUHs&t=4s


 

 Sociologia 

(Hélio de Deus) 

- 

- Assistir a videoaula Relação entre indivíduo e sociedade. 

Link:https://youtu.be/LGkk_2a1n4Y 

- Responder as atividades das páginas 314 e 315. 

Data da entrega: 04/05 

 

 

Educação Física 

(José Lucas) 

 

- Assistir a videoaula Disponível em: 

Links:https://youtu.be/ML9hXOVImCQ 

https://youtu.be/UG4n1pk4Uk8 

- Fazer a leitura da apostila Atletismo. 

 - Com o auxílio da apostila e das videoaulas, respondam a Ficha de 

 Atividade proposta. 

 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/LGkk_2a1n4Y
https://youtu.be/ML9hXOVImCQ
https://youtu.be/UG4n1pk4Uk8

