
 

 

Agenda semanal de atividade EAD – 1º ANO 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  

13/04 

(segunda 

feira) 

Literatura 

(Rosania) 

Conteúdo: 3ª geração romântica 

 

Proposta: Resolução dos exercícios das p. 232 e 233 do livro de literatura. 
 

Leituras complementares: 

 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/literatura/terceira-geracao-romantismo-no-

brasil.htm 

 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo12166/romantismo-terceira-geracao 

 

Postar foto da atividade no Google Classroom. -Código para acesso: v4b6vhf ou 

enviar via WhatsApp. Data da entrega: 13/04. 
 

 Cálculo 

(Mattheus) 

 

 Assistir a videoaula sobre: Função composta e ler o livro didático nas páginas 

162 a 165. 

  Resolver os exercícios da página 166, números 10 e 11. 

  Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=V9yhPL87lGs 

  Data da entrega: 13/04 (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. 

 

 Cálculo 

(Mattheus) 

 

 Resolver os exercícios das páginas 166, números 12 a 14. 

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

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

(Código: waqtii2) sempre nos dias das aulas. 

 

 Arte 

(Cleiton) 

 
- Assistir à videoaula sobre as Tendências Simbolistas nas Artes Parte II: 

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

 
- Fazer o fichamento do cap. 3 páginas 267 a 272 

- Resolver os exercícios da página 272 e 273 

Data da entrega: 20/04 

 

 
Filosofia 

(Hélio de Deus) 

- Assistir videoaula sobre Lazer e Ócio. 

 Link da videoaula: 

https://youtu.be/ULTMulHLzZY 

- Responder as atividades da página 249. 

- data de entrega: 20/04 

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

 Caso tenha dúvidas, estou à disposição. 
 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/literatura/terceira-geracao-romantismo-no-brasil.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/literatura/terceira-geracao-romantismo-no-brasil.htm
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo12166/romantismo-terceira-geracao
https://www.youtube.com/watch?v=V9yhPL87lGs
https://www.youtube.com/embed/wyoJd0WV7Ho
https://youtu.be/ULTMulHLzZY


 

 Silvia 

(Redação) 

- Responder as questões de 1 a 10 do ENEM e VESTIBULARES das páginas 309 a 

313 do livro 1.- Senha: xei3shy Google Classroom. 

- Data de entrega: 20/04/2020 

 

14/04 

(terça-

feira) 

Física I 

(Rosimar) 

 Assistir vídeo sobre Equação de Torricelli: 

https://www.youtube.com/watch?v=qurkbU5Wjk4&feature=youtu.be 

 Biologia 

(Alencar) 

Assistir a videoaula e fazer anotações, no caderno, que complementem seus 

estudos: 

BIO I – Biologia Molecular (Tradução), páginas 63 a 66; 

https://www.youtube.com/watch?v=U1hnrmyxk1M 

https://www.youtube.com/watch?v=cSCQ1NW3DrI 

https://youtu.be/odIpkSBMBG8 

BIO II – Embriologia de Mamíferos (semana anterior), páginas 132 á 137; 

https://www.youtube.com/embed/lOHXyI5LN7E 

https://www.youtube.com/embed/V7IZKmFHSBA 

https://www.youtube.com/embed/J3_Vp1fOdEY 

 Entrega via (Google Classroom, Whatsapp, e-mail) 

 Todos os dias o Sistema Farias Brito está ofertando aula ao vivo, segue o 

link:https://www.fariasbrito.com.br/aovivo/ 

 

 Inglês 

(Cleiton) 

Assistir à palestra de Julia Shaw: 

https://www.ted.com/talks/julia_shaw_a_memory_scientist_s_advice_on_repo

rting_harassment_and_discrimination#t-7447 

 

- Ler os textos página 55 
- Resolver os exercícios da página 54 e 56 -Data da entrega: 20/04 

 

 História 

(Ana Cristina) 

- Leia as páginas 108 à 111. 
- Atividade 1 pág. 113; Resolva a questão 4 (a, b, c  d) e página 114 toda. 

LIVRO 1 

- CÓDIGO DA TURMA: luy45pl 

- data de entrega: 17/04/2020 

 

15/04 

(quarta-

feira) 

Química 

(Hélio Júnior) 

Assistir a videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=qNBV4Fmvdc4 

 Responder os exercícios de 1 a 10 da página 670 a 673. 

 Caso tenha dúvidas, estou à disposição via nosso grupo. 

Entregar no grupo dia 17/04. 

 Biologia 

(Alencar) 

 
BIO I - Resolver os exercícios, página 68 á 69, do nº 18 ao 28. 

 

BIO II - Resolver os exercícios, páginas 147 á 149, do nº 13 ao 28. 
 

 Entregar dia 17/02 via (Google Classroom, Whatsapp, e-mail) 

https://www.youtube.com/watch?v=qurkbU5Wjk4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U1hnrmyxk1M
https://www.youtube.com/watch?v=cSCQ1NW3DrI
https://youtu.be/odIpkSBMBG8
https://www.youtube.com/embed/lOHXyI5LN7E
https://www.youtube.com/embed/V7IZKmFHSBA
https://www.youtube.com/embed/J3_Vp1fOdEY
https://www.fariasbrito.com.br/aovivo/
https://www.ted.com/talks/julia_shaw_a_memory_scientist_s_advice_on_reporting_harassment_and_discrimination#t-7447
https://www.ted.com/talks/julia_shaw_a_memory_scientist_s_advice_on_reporting_harassment_and_discrimination#t-7447
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 Cálculo 

(Mattheus) 

 Assistir a videoaula sobre: Função injetora, sobrejetora e bijetora e ler o livro 

didático nas páginas 168 a 172. 

  Resolver os exercícios da página 174, números 17 a 20. 

  Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=OUybGR-Z1OI 

  Data da entrega: 15/04 (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 

Propostas: 

Acessar link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UusdzPGI40o 

 

Produzir mapa mental sobre o Romance Romântico. 

Leituras complementares: 

 

https://www.colegioweb.com.br/romantismo/caracteristicas-do-romance-

romantico.html 

http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2018_1547745980.pdf 

 

Postar foto da atividade no Google Classroom.  

- Código para acesso: v4b6vhf ou enviar via WhatsApp.  

Data da entrega: 15/04 

 

16/04 

(quinta-

feira) 

Física II 

(Mattheus) 

Assistir a videoaula sobre: Força de Atrito e ler o livro didático nas páginas 391 

e 392. 

  Resolver os exercícios da página 396, números P95 e P96. 

  Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=M0YKQtzV41w 

  Data da entrega: 16/04 (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. 

 Física II 

(Mattheus) 

 Resolver os exercícios das páginas 408, números P103 a P106. 

  Data da entrega: 16/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

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

(Código: waqtii2) sempre nos dias das aulas. 

 

 Geometria 

(Raul) 

Fazer fichamento no caderno das páginas 217 a 220 e fazer os exercícios da página 

323 e 324.  

 Assistir a videoaula Trigonometria no Triângulo Retângulo: 

                      → https://youtu.be/Psb63T0qReA   

 

 →Postar as atividades até dia 16/04 quinta – feira, das 07h00min às 09h00min 
para que possam ser validadas, pela plataforma Google sala de aula. Nesse horário 

estarei disponível para tirar as possíveis dúvidas dos exercícios. 

 

 Sociologia 

(Hélio de Deus) 

Assistir videoaula sobre Relação entre o indivíduo e a sociedade. 

 Link da videoaula: 

https://youtu.be/LGkk_2a1n4Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OUybGR-Z1OI
https://www.youtube.com/watch?v=UusdzPGI40o
https://www.colegioweb.com.br/romantismo/caracteristicas-do-romance-romantico.html
https://www.colegioweb.com.br/romantismo/caracteristicas-do-romance-romantico.html
http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2018_1547745980.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M0YKQtzV41w
https://youtu.be/LGkk_2a1n4Y


 

- Responder as atividades da página 311.  

-data de entrega: 20/04 

 Enviar as atividades pelo privado (WhatsApp –  9 9900-1946) 
 Caso tenha dúvidas, estou à disposição. 

 

17/04 

(sexta-

feira) 

Biologia 

(Alencar) 

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

chave de acesso u2nqbdm). 

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

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 (62) 998025841, estarei a disposição para tirar 

dúvidas no período das 07:00 hs até 11:30 no matutino e 13:00 hs. até 18:00 hs. 

 

 Física I 

(Rosimar) 

 Resolução das atividades da página 247 (P81, P82 e P83).  

Data de entrega: 21/04. 

Enviar via WhatsApp : (62) 99932-1411. 

 
Gramática 

(Menira) 

 

 Assistir à videoaula abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=8iXiBgCnGv4 

- Fazer, em uma folha avulsa, um “Mapa Mental” sobre o que estudou. Em breve 

você utilizará esse material para fazer uma atividade avaliativa. 

 
- Resolver os exercícios do livro didático. As páginas são: 95 e 96, 102 à 105. 

 

- Enviar as atividades propostas conforme solicitado no Google Classroom. 
 

- Código para acesso à Sala de aula do Google Classroom: b7gukrv 

 

-Data da entrega: 24/04 

 

 
História 

(Ana Cristina) 

 Assista a vídeo aula sobre as Pólis gregas 

- Resolva as atividades das páginas. 122, 326 (Cap. 5) e 327. 

Link: https://youtu.be/H-pSE2X6RcY 

Data de entrega: 22/04 

 

Educação Física 

(José Lucas) 

 

- Assistir a videoaula sobre Handebol: 

https://youtu.be/P435GR8XIf4 

- Realizar um resumo da videoaula sobre as principais regras do Handebol. 

- Entregar dia 15/04 (via e-mail: jose.junior@seduce.go.gov.br) 
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