
 

 

 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 20 a 30/04 2020            TURMA: 3ª 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  

As correntes 
ideológicas do 

mundo 
contemporâneo 
(Liberalismo e o 

Socialismo) 

MDD - Capítulo 6 (p. 63 a 
67) 

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 

 

História de RO 
Profa. Elis 
Oliveira  

A Amazônia 
colonial: os 

conflitos entre os 
colonos e os 

povos nativos  

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 

Produção de um mapa 
mental sobre o processo 
de colonização europeia 
da Amazônia.  

O material produzido 
deverá se postado na 
aba de atividade 
correspondente na 
plataforma do Google 
Sala de Aula.  

 

Até o dia 26/04  

 



 

 

Geografia 

Prof. Emmanoel. 

C. Nazareth 

 

Geografia -RO 

Prof. Emmanoel. 

C. Nazareth 

 

 

Capítulo 04  

O espaço 
mundial 

organizado em 
redes 

 

------------ 

Economia, 
extrativismo, 
agropecuária, 

mineração, 
indústria e 
comércio 

 

MDD (Material Didático 
Digital) Páginas 45 - 57          
( 1.4.1  a 1.4.4-8) 

Aula online no Google Meet 

 

------------ 

Material de apoio 
disponibilizado na 
plataforma do google 
Classroom e dados do 
banco de dados Cidades -
IBGE 
(https://cidades.ibge.gov.b
r/brasil/ro/panorama) 

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

------------ 

Participar das aulas 
online, leitura do 
material didático 
disponibilizado na 
plataforma  do Google 
Classroom, realização de 
atividades  e exercícios. 

-Conhecimento em 
ação da página 57 
-Atividades interativas 
do capítulo 4 do MDD  
( 1.4.4-1  a 1.4.4-8). 
-Exercícios online na 
plataforma Kahoot. 

------------ 

 
- Exercícios 
disponibilizados na 
plataforma  do Google 
Classroom. 
-Exercícios online na 
plataforma Kahoot. 

 

Até o dia 30/04 às 
22:00 horas 

 

 

------------ 

 

Até o dia 30/04 às 
22:00 horas 

 

 

 
Língua Inglesa 
Teacher Larissa 

 
 

Leitura e 
Interpretação 
Textual: 5 
weirdest people 
in history 

Reunião online pelo Google 
Meet no horário marcado 

Participar da aula online 
e responder as 
perguntas elaboradas ao 
longo da aula 

Google Meet, link 
enviado pela 
Coordenação 

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

 

Filosofia 

Prof. Neri 

Metafísica  MDD página: 12-1 MDD página: 12-1 
Responda: 
Quem sou eu? 
De onde vim? 
Para onde vou? 

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 

Direitos 
humanos nas 
sociedades em 
transformação 

MDD página: 12-1 Responder as perguntas 
do livro MDD página: 12-
1 

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  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/panorama


 

Literatura  
Profª Meire Jane PRIMEIRA 

FASE DO 
MODERNISM
O (1920 – 
1930) 

 

M.D.D pág. 1.3.9-1 a 
1.3.9-6 

 

Atente-se às 
orientações: 

- Um dos maiores 
exemplos da 
iconoclastia paródica do 
Modernismo é, sem 
dúvida alguma, o poema 
“Os sapos”, de Manuel 
Bandeira, no qual o 
poeta satiriza o 
Parnasianismo; 

- Pesquise e transcreva 
no seu caderno o poema 
completo. Leia-o, com 
atenção, procurando no 
dicionário as palavras 
desconhecidas; 

- Leitura sobre os poetas 
da geração 30 e suas 
respectivas 
características; 

 

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

 

ENTREGA ATÉ 
30/04. 

 

 

Língua 
Portuguesa 
Profª. Andressa 

Orações 
coordenadas 

Página 87 Atividade no portal Atividade disponível 
no portal edebê 

Entregar até 24/04  

Produção 
Textual 
Profª. Andressa 

Dissertação Página 98 Assistir o filme: Quase 
Deuses 

Atividade disponível 
no portal edebê 

Entregar até 25/04  

Biologia 
Prof. Flávio Igor 

Compartimentos 
intracelulares II - 
Fotossíntese 
(Etapa 
fotoquímica e 
química) 

Portal Edebê MDD 
(Material Didático Digital) 
1.5-1 - Capítulo 5 

 Video aula. 

Esclarecimentos de dúvidas 

Responder um 
questionário para 
melhorar a base teórica 
sobre o conteúdo 
Fotossíntese e suas 
etapas. 
 

Questionário na 
plataforma Google 
Classroom. 

Entregar até o dia 
28/04 

 



 

online no google meet 

 
Ensino Religioso 
Profa. 
Vanderléia 
 

 
No mundo dos 
mistérios. 

 
Livro didático. 
Portal MDD. 
Pesquisas. 
 

 
Apresentar e explicar o 
incognoscível enquanto 
fenômeno. 

 
Atividade escrita e 
apresentação. 

 
Entrega e 
apresentação no 
retorno em sala de 
aula. 

 

 
 
 
 
Arte 
Prof. Bruno 
 
 
 

Conhecendo as 
obras de Sandro 
Botticelli 

Apresentação de slides  
e uma resenha sobre o 
trabalho do artista 

Compreender a 
linguagem do artista e 
conseguir desenvolver 
sua própria opinião a 
seu respeito 

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@p
rofessor> 

 

 
 
Química 
 

Revisão química 
orgânica. 

- Disponibilização 
de material no 
classroom. 

- Livro 2 ano - cap. 
9, 10, 11. 

- Exercícios 
disponibilizados 
no classroom e 
portal do aluno. 

Discussão durante as 
vídeo aulas. 

  

Física 
(Rodrigo) 

-Corrente 
elétrica e 
resistência 
 

- Tópico: 1.2 do livro 
didático de Física. 
 
 

-Conceber a ideia de 
corrente elétrica; 
-compreender a 
importância da corrente 
elétrica e da tensão no 
funcionamento dos 
aparelhos eletrônicos. 

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

prazo de entrega: 
30/04/2020 

 

Língua 
Espanhola 
(Tônety 
Santana) 

Lectura de texto 
en infografía e 
interpretación. 
Tema: Los 
videojuegos. 

Libro texto escolar (livro 
didático), páginas 30 y 31. 

Saber qué es un texto en 
infografía y analisarlo. 

Google sala de clase. Fecha límite para 
entrega: 
30/04/2020. 

 



 

 
Matemática 
Ledson 
Oliveira 

_ Ponto médio 
_ Condições de 
Alinhamento. 

MDD páginas 51 a 57 livro 
didático. 

entenda a localizar um 
ponto médio e a 
condicionar um 
coordenada. 

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

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             COORDENADORA PEDAGÓGICA 

 ALINE KATTER 


