
 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 20  a 30.04 2020   TURMA: 1º SÉRIE “AB” 

 

Componente 
Curricular 

Conteúdo  

Referencial de Estudos 
(Onde o aluno buscará 

referências para entender 
o conteúdo) 

Evidência de 
Aprendizagem 

(O que o aluno deverá ser 
capaz de realizar a partir do 

conteúdo) 

Apresentação 
(Dispomos de MDD, 
plataforma Edebê, 
Árvore de Livros e 
Google Classroom) 

  

História 
Profa. Elis 
Oliveira  

Povos da 
antiguidade - Os 
Hebreus  

MDD - Capítulo 3 (p. 51 
a 60) 

Material de apoio 
disponibilizado no 
google sala de aula e na 
seção de arquivos do 
Portal Edebê (disciplina 
de História) 

Diálogos na plataforma 
de videoconferência 
Google Meet 

Realizar a verificação de 
aprendizagem por meio 
da resposta a um 
questionário no Portal 
Edebê (até 24/04 às 
18:00 horas). 

Responder as 
atividades liberadas 
no Portal Edebê 
(seção de avaliação) 
Até o dia 24/04 às 
18:00 horas)  

 

 

Até o dia 24/04 às 
18:00 horas 

 

 

Geografia 

Prof. Emmanoel. C. 

Nazareth 

Capítulo 04  

Terra: relevo, solos e 
biomas 

MDD (Material Didático 
Digital) Páginas 45 - 54  
( 1.4.1  a 1.4.5-9) 

 

Aula online no Google 
Meet 

 

 

Participar das aulas 
online, leitura do 
material didático e 
realização de atividades  
e exercícios propostos no 
capítulo 04 

-Conhecimento em 
ação das páginas 54 
e 55. 
-Atividades 
interativas do 
capítulo 4 do MDD  
( 1.4.5-1  a 1.4.5-9). 
 
-Exercícios online na 
plataforma Kahoot. 

 

Até o dia 30/04 às 
22:00 horas 

 

 

 Leitura e Reunião online pelo Participar da aula online Google Meet, link Aula do Meet  



 

Língua Inglesa 
Teacher Larissa 

 
 

Interpretação 
Textual: 
Curiosidades sobre 
Anne Frank 

Google Meet no horário 
marcado 

e responder as perguntas 
elaboradas ao longo da 
aula 

enviado pela 
Coordenação 

gravada e 
disponibilizada no 
Classroom 
(respostas até 
30/04) 

Língua 
Portuguesa 
Profª. Andressa 

Revisão de 
conteúdos 
estudados. 

Atividade completa  Participação na aula 
(meet). 
Desenvolver a atividade 
do portal Edebê 

Atividade: Portal 
edebe 

Entregar até 24/04  

Produção textual 
Profª. Andressa 

Resumo Página 56 da apostila Assistir o filme: Quase 
Deuses 

Realizar a atividade 
disponível no portal 
Edebê. 

Entregar até 25/04  

Filosofia 

Prof. Neri 

O tempo páginas: 38 a 42 Produzir um texto sobre 

sua idealização de tempo 

a partir da leitura do 

conteúdo. 

 

Peço que 
respondam no 
caderno e postem a 
foto da atividade 
solicitada ou no 
word e enviem o 
arquivo no google 
sala de aula. 

até 30/04/2020  

Sociologia 

Prof. Neri 

O que é o trabalho? MDD páginas: 24-1 a 
24-4 Pesquise sobre o 

conceito de trabalho e as 
mudanças ocorridas no 
mundo do trabalho nos 
últimos 50 anos. 

Peço que 
respondam no 
caderno e postem a 
foto da atividade 
solicitada ou no 
word e enviem o 
arquivo no google 
sala de aula. 

até 30/04/2020  

 
Literatura 
Profª Meire Jane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMEIRA 
ÉPOCA 
MEDIEVAL – 
TROVADORISM
O 

 

M.D.D pág. 2.5.4-1 
a 2.5.4-3; 

 

Atente-se às 

orientações: 

- Literatura e 

compreensão; 

- Leia a cantiga de 

Bernardo de Bonaval, 

que data do final do 

século XII. Observe que 

OBS: REGISTRAR NO 
CADERNO SOMENTE 
AS RESPOSTAS 
(ENVIAR ARQUIVO 
NO CLASSROOM 
COMPROVANDO A 
ATIVIDADE FEITA.)  

 

ENTREGA ATÉ 
30/04. 

 

 



 

 
 
Literatura 
Profª Meire Jane 

o texto foi escrito em 

galego-português, uma 

língua que precedeu o 

português arcaico. 

Repare nas diferenças 

para a versão 

apresentada; 

- Responda às questões 

referentes ao texto 

apresentado; 

- Questões 1 a 7. 

- Leitura da pág. 2.5.4-

3; 

 
Biologia  
Prof. Flávio Igor 

Poluição ambiental e 
suas consequências  Portal Edebê MDD 

(Material Didático 
Digital) 1.7-1 - Capítulo 
7 

 Video aula. 

Esclarecimentos de 
dúvidas online no 
google meet 

 

Responder um 
questionário para 
melhorar a base teórica 
sobre o conteúdo (Ações 
antrópicas) 

Questionário na 
plataforma Google 
Classroom. 

Entregar até o dia 
28/04 

 

 
 
Ensino Religioso 
Profa. Vanderléia 
 
 

 
 
Esplendor de nossa 
origem. 

  
 
Livro didático. 
Portal MDD. 
Pesquisas. 

 
Apresentar e analisar as 
diferentes teorias que 
explicam o surgimento 
do ser humano. 
 
 

 
 
Atividade escrita e 
apresentação. 

 
 
Entrega e 
apresentação no 
retorno. 

 

Arte Egito Livro didático p.49 Compreender a Livro didático e Entregar até dia  



 

Prof. Bruno  
Postar as atividades 
pelo Classroom 

linguagem e cultura do 
antigo Egito e responder 
o questionário 

plataforma 
Classroom 

30/04 

 
 
Ed.Física 
Naderlan 
 
 

Atividade física 
contra o combate 
de drogas 

pesquisa online Analisar o benefício da 
atividade física como 
agente do resgate social 
de crianças, 
adolescentes. 

resumo da pesquisa 
online sobre o tema. ENTREGA ATÉ 

30/04  

caixa postal 
EDEBE: 
Naderlan<L104@p

rofessor> 

 

 
Química  
(Raquel)  

Evolução dos   
Modelos atômicos : 
Dalton, Thonson e 
Rutherford 

Livro didático - p. 91 
Disponibilização de 
material no classroom. 

Exercícios - pense a 
respeito p.100 e 103. 

Discussão durante 
vídeo aulas. 

  

Rodrigo 
(Física) 

-Deslocamento e 
distância percorrida 
(notação vetorial) 
-Rapidez e 
velocidade. 

- Tópicos: 2.3.7 e 2.4 do 
livro didático de Física. 
 
- Vídeo - aula “Bases da 
Mecânica - Teoria parte 
1 - prof Renato Brito” 
(site youtube) 
 

-Compreender o conceito 
Vetorial; 
-Compreender o conceito 
vetorial da grandeza 
velocidade. 

-atividade 3: 
Questionário 
(plataforma Edebê); 
 
- Jogo de perguntas 
e respostas 
(Kahoot). 

prazo de entrega: 
30/04/2020 

 

 
 
Língua 
Espanhola 
(Tônety 
Santana)  

 
Oído perspicaz: el 
sonido de las letras 
del  alfabeto 
español. 

* 
Libro texto escolar 
(livro didático), página 
16; 
*CD Audio del libro 
(Pista 1/faixa 1); 
*Video con el alfabeto 
español en el muro de 
la plataforma Google 
sala de clase. 
 
 
 
 
 
 

 
Escuchar y aprender el 
sonido de las letras del 
alfabeto español. 

 
Google sala de clase. 

Fecha límite para 
entrega: 
30/04/2020. 

 

Matemática 
Ledson Oliveira 

Áreas limitadas por 
uma figura geomé 

Livro texto 1.3.1 a 1.3.8 
pág. 69 a 83 

Cálculo de perímetro e 
área das figuras 

Postagem das 
atividades pág. 79,  

Entrega: 30/04/2020  



 

trica geométricas.  80, 82 e 83 no 
Google sala de aula 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          COORDENADORA PEDAGÓGICA  

                                                                                                                                                                                                                                                            ALINE KATTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


