
 

 

Agenda semanal de atividade EaD -  2º ANO – 7ª Semana – 27 a 30 de abril/2020 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  

2
7
/0

4
 (

se
g
u

n
d

a
-f

ei
ra

) 

Literatura (Rosania) 

Proposta: Continuação do seminário sobre o livro Estrela da Vida Inteira, 

de Manuel Bandeira, por meio de videoconferência.  

 

Para os alunos que não têm o livro impresso, acessar o material em pdf 

postado no site da Escola no dia 30/03 e também no Google Classroom.  

 

Ver poema destinado para cada aluno no Google Classroom.  

 

Aplicativo: Zoom  

Dia: 27/04 

Horário: 11h às 11h e 50min. 

Cálculo (Mattheus) 

2 aulas 

 Resolução dos exercícios, páginas 15 e 16, números 12 a 17. 

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

 Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google 

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

 

 Assistir a videoaula sobreEvento Complementar e ler o livro didático, 

páginas 18 e 19; 

 Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=Fk8IfLvx7g0 

  Resolver os exercícios, página 20, números 18 e 19. 

 Data da entrega: 27/04 (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. 

História (José 

Maria) 

2 aulas 
- Leitura dos Capítulos sobre História do Brasil:Primeiro Reinado e Período 

Regencial. 

 

- Realizar as atividades do Capítulo 

 

- Assistir à videoaula: Período Regencial – Resumo de História para o 

ENEM: https://youtu.be/_MsI_7eOMNk 

 

Enviar as atividades para o email: jpezinho2000@yahoo.comaté o dia 30/04. 

Redação (Cleiton) 

 

Assistir à videoaula sobre 

Relatório:https://www.youtube.com/watch?v=qX0n37uggAU 

 

Resolver os exercícios das páginas 231 a 233 

 

Data da entrega: 04/05 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fk8IfLvx7g0
https://youtu.be/_MsI_7eOMNk
mailto:jpezinho2000@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=qX0n37uggAU
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Física I (Mattheus) 

2 aulas 

 Assistir às videoaulas sobreÂngulo limite e reflexão total e ler no livro 

didático, páginas 322 e 323. 

Links das videoaulas: 

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

om/watch?v=Bc6pHmIx6Wo 

 

 Resolver os exercícios, páginas 325 e 326, números P87 a P89. 

  Data da entrega: 28/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

 

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

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

 

Inglês (Cleiton) 

2 aulas 

Rever a aula sobre pronomes relativos: 

https://www.youtube.com/embed/KpqQ9HnR3OM 

 

Resolver os exercícios das páginas 49, 52, 53 e 54/ 

 

Data da entrega: 04/05 

 

Biologia (Alencar) 

2 aulas 

 

BIO I – Botânica: Organologia Vegetal  

Participar da Web-Conferência pelo Hongouts, no horário das 09:30 ás 

10:20. Link será postado no grupo da sala no WhatsApp; 

Ler o material do capítulo 02, no tópico 2.2, parte 1 “Estrutura da raiz” e 

montar um mapa mental deste órgão. 

 

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

chave de acesso moxdjeu): 29/04 

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 Semanal: Consequências da nomofobia no contexto mundial 

contemporâneo (Coletânea de textos postada no Google Classroom). 

 

Data da entrega: 04/05 
 

Cálculo (Mattheus) 

 Resolver os exercícios, páginas 20 e 22, números 20 a 24. 

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

 

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

(Código: pwceldq) sempre nos dias das aulas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gvUfJXHybIY
https://www.youtube.com/watch?v=Bc6pHmIx6Wo
https://www.youtube.com/watch?v=Bc6pHmIx6Wo
https://www.youtube.com/watch?v=Bc6pHmIx6Wo
https://www.youtube.com/embed/KpqQ9HnR3OM
https://www.fariasbrito.com.br/aovivo/


 

Biologia (Alencar) 

2 aulas 

BIO II – Ecologia: Biomas Mundiais 

Link das videoaulas: 

-https://youtu.be/KrucUWUnB9s?list=RDCMUCPsFqRodwOk0esir1I2qaqQ 

-https://youtu.be/VO0z1u7YPxA?list=RDCMUCdLt2OhiWNLRsGNF-

0DE4-A 

-https://youtu.be/AhIIyB8ieBo 

 

- Realizar um resumo dos tópicos 3.2 e 3.3, nas páginas 163 a 177. 

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

chave de acesso moxdjeu): 29/04 

- Observar as orientações anexas (Após a tabela) 

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

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

 

Química (Hélio Jr) 

- Fazer a leitura das páginas 702 a 706. 

- Assistir à videoaula: Termoquímica - Introdução e Cálculo da Variação de 

Entalpia 

https://www.youtube.com/watch?v=fCecv27QayU 

-Iniciar a resoluçãodos exercícios das páginas 707 a 712, de 1 a 20. LIVRO 

VOL 2. 

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

Obs.: Continua na próxima aula (30/04 – quinta-feira), data em que 

deverá ser entregue. 

Literatura (Rosania) 

 

 

 Conteúdo: Estudo da obra Macunaíma, de Mário de Andrade.  

Acesse o link e assista novamente à 

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

 

Propostas:  

 Assistir à análise crítica da obra Macunaíma, de Mário de Andrade.  

 

Com o ensaísta, crítico e prof. de literatura da USP José Miguel Wisnick 
Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=l_hWIfYna7k 

 

Com o historiador e filósofo Leandro Carnal  

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=iJwPom7c4us 
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Sociologia (Hélio de 

Deus) 

 

- Assistir à videoaula: Classes Sociais para Marx e Weber 

Link: https://youtu.be/FaRezzQ1GvQ 

 

- Resolver as atividades da pág.407, questões: 1, 2 e 3, e da pág. 408, 

questões: 4 e 5. 

 

- Entregar até o dia 07/04, pelo privado (WhatsApp: 62 9 9900 1946)  

 

- Caso tenha dúvidas, estou à disposição 

 

https://youtu.be/KrucUWUnB9s?list=RDCMUCPsFqRodwOk0esir1I2qaqQ
https://youtu.be/VO0z1u7YPxA?list=RDCMUCdLt2OhiWNLRsGNF-0DE4-A
https://youtu.be/VO0z1u7YPxA?list=RDCMUCdLt2OhiWNLRsGNF-0DE4-A
https://youtu.be/AhIIyB8ieBo
https://www.fariasbrito.com.br/aovivo/
https://www.youtube.com/watch?v=fCecv27QayU
https://www.youtube.com/watch?v=7kQ98hY3aDo
https://www.youtube.com/watch?v=l_hWIfYna7k
https://www.youtube.com/watch?v=iJwPom7c4us
https://youtu.be/FaRezzQ1GvQ


 

 

Geometria (Raul) 

2 aulas 

Resolver os exercícios da página 230 no caderno, com exceção da questão 

93. 

→Postar as atividades até dia 30/04, 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 Corrente Elétrica: 

https://youtu.be/o3rHWIBeNUc 

 

- Copiar as informações no caderno.  

 

Data de entrega: 07/05, pelo whatsapp 999321411. 

 

Química (Hélio Jr.) 

- Concluir a resolução dos exercícios das páginas 707 a 712, de 1 a 20. 

LIVRO VOL 2 (tendo como suporte a leitura e a videoaula indicadas na aula 

do dia 29, quarta-feira, sobre Termoquímica). 

 

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

 

Entregar no grupo dia 30/04. 
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FERIADO 

ATIVIDADE SEMANAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Para essa aula é importante: 

                - Assistir às videoaulas disponíveis em:  

https://youtu.be/ML9hXOVImCQ(História e evolução do Atletismo) 

https://youtu.be/UG4n1pk4Uk8(Regras do jogo: Atletismo) 

                - Fazer a leitura da apostila anexa ao site (Atletismo: O rei dos esportes) 

 COM O AUXÍLIO DA APOSTILA E DAS VIDEOAULAS, RESPONDAM ÀS ATIVIDADES 

PROPOSTAS (Ficha anexa ao site). 

 

 

 

 

https://youtu.be/o3rHWIBeNUc
https://youtu.be/ML9hXOVImCQ
https://youtu.be/UG4n1pk4Uk8


 

 

 

ANEXO 

BIOLOGIA – ALENCAR 

 

ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES 

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

disponibilizadas pelo Site da escola e no Google Classroom. Não esqueçam de realizar no caderno e 

postar a foto ou digitalização desta atividade. Lembrem-se de 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 AUXÍLIO para as aulas. 

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

Depois, é olhar o mural, 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) 99802-5841. Estarei à disposição para tirar dúvidas no período das 

07h até as 11h30, no matutino, e das 13h até as 18h, no vespertino. 

 

 

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

