
 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 20 a 30/04 2020            TURMA: 2ª Série “A” 

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  

A formação do 
Estado Moderno e 
o Absolutismo - o 

contexto de 
Portugal e 
Espanha 

MDD - Capítulo 4 (61 a 
69) 

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  

Aspectos naturais: 
hidrografia 

MDD (Material Didático 
Digital) Páginas 41 - 50    
( 1.4.1  a 1.4.6-8) 

 

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 da página 50 
-Atividades 
interativas do 
capítulo 4 do MDD  
( 1.4.6-1  a 1.4.6-8). 
 
-Exercícios online na 
plataforma Kahoot. 

 

Até o dia 30/04 às 
22:00 horas 

 

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



 

Língua Inglesa 
Teacher Larissa 

 
 

Interpretação 
Textual: 5 
weirdest people in 
history 

Google Meet no horário 
marcado 

responder as perguntas 
elaboradas ao longo da 
aula 

enviado pela 
Coordenação 

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

Filosofia 

Prof. Neri 

Responsabilidade 
social. 

páginas: 35 a 40 Produzir um texto 

argumentativo sobre a 

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 

Culturas e 
linguagens. 

MDD páginas: 123-6 a 
123- 16 

Faça uma pesquisa  que 
represente uma 
manifestação artística 
cultural de cada região do 
Brasil. 

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 
 
 

ROMANTISMO 
NO BRASIL 

AS TRÊS 
GERAÇÕES 
ROMÂNTICAS- 
POESIA 

 

 

M.D.D pág. 1.3.1-1 a 
1.3.2-9 

 

Atente-se às orientações: 

- Leitura sobre a 
classificação das 
gerações, seus poetas e 
suas respectivas 
características; 

- Pesquise sobre 
BYRONISMO e seu 
contexto dentro do 
Ultrarromantismo. 

 
 

OBS: REGISTRAR NO 
CADERNO A 
PESQUISA (ENVIAR 
ARQUIVO NO 
CLASSROOM 
COMPROVANDO A 
ATIVIDADE FEITA.)  

 

ENTREGA ATÉ 30/04. 

 

 

Língua 
Portuguesa 

Concordância 
Verbal 

página 87 Desenvolver a atividade do 
portal Edebê 

Atividade: Portal 
edebe 

Entregar até 24/04  



 

Profª. Andressa 
] 
 

 

Produção Textual 
Profª. Andressa 
 
 

Análise crítica Conteúdo debatido em 
ambiente virtual. 

Assistir o filme: Quase 
Deuses 

Atividade disponível 
no portal Edebê 

Entregar até o dia 
25/4 

 

Biologia 
Prof. Flávio Igor  

Evolução humana- 
Dos hominídeos 
ao ser humano 
moderno  

Portal Edebê MDD 
(Material Didático 
Digital) 1.4-1 - Capítulo 4 

 Video aula. 

Esclarecimentos de 
dúvidas online no google 
meet 

Responder um 
questionário para 
melhorar a base teórica 
sobre o conteúdo Evolução 
Humana 

Questionário na 
plataforma Google 
Classroom. 

Entregar até o dia 
28/04 

 

 
Ensino Religioso 
Profa. Vanderléia 
 

 
Textos sagrados 
nas tradições 
religiosas: origem 
e finalidade. 
 

 
Livro didático. 
Portal MDD. 
Pesquisas. 

 
Analisar os textos sagrados 
procurando entender a sua 
origem e a necessidade de 
cada sociedade na 
elaboração dos mesmos. 

 
 
Atividade escrita e 
apresentação. 
 

 
 
Entrega no  retorno, 
em sala de aula. 

 

Arte 
Prof. Bruno 

Renascimento e 
maneirismo 

Livro didático pp.161 
 
Postar as atividades pelo 
Classroom 

Compreender a linguagem 
do artista do renascimento 
e do maneirismo e 
conseguir responder as 
perguntas do livro 

Livro didático e 
plataforma 
Classroom 

Entregar até dia 
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@pr

ofessor> 

 

 

 
Química 

UNIDADE 2: 
Cap. 3 - 

Livro - p. 52. 
Disponibilização de 

Exercícios: pense a 
respeito p.56 58. 

Discussão durante 
as vídeo aulas. 

  



 

(Raquel) Dispersões. material no classroom 
Física 
(Rodrigo) 

-Fenômenos 
ondulatórios; 
-Ondas sonoras. 
 

- Tópicos: 1.2.3 e 1.3 do 
livro didático de Física. 
 
- Vídeo - aula “Física - 
ondas” curso do Profº 
Renato Brito (site 
youtube) 
 

-Conhecer os fenômenos 
das ondas; 
-Entender o som e como 
uma perturbação vira 
pulso elétrico. 

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

prazo de entrega: 
30/04/2020 

 

Língua 
Espanhola 
(Tônety 
Santana) 

Vocabulario en 
contexto: las 
lenguas 
amerindias. 

Libro texto escolar (livro 
didático), páginas: 24 y 
25. 

Conocer algunas 
informaciones sobre las 
lenguas amerindias 
habladas en Latinoamérica 
y aprender algunas 
palabras de esas lenguas. 

Google sala de 
classe. 

Fecha límite para 
entrega: 30/04/2020. 

 

Matemática 
Ledson Oliveira 

_ Estatística: pág. 
98 e 99. 
_ Trigonometria 
pág 100.  
_ atividade 
avaliativa no 
google sala de 
aula. 

MDD  daremos 
continuidade da 
atividade da semana 
anterior. 
_ Google sala de aula. 

Resolver problemas 
estatísticos e 
trigonométricos. 

Google sala de aula. data limíte 
30/04/2020. 

 

 

 

 COORDENADORA PEDAGÓGICA 

                                                                                                                                                                                                                                             ALINE KATTER 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


