
 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 04  a 08.05 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) 

Definir local quando 
solicitado atividades 

a serem enviadas 
Portal Edebe 

Google Sala de Aula 

Data de Entrega 

História 

Profa. Elis Oliveira  Os povos do Oriente 
Próximo e do Extremo 
Oriente 

MDD - Capítulo 3 e 4  

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 15/05 
às 18:00 horas). 

Responder as 
atividades liberadas no 
Portal Edebê (seção de 
avaliação) Até o dia 
15/05 às 18:00 horas) 

Envio da atividade:  

- Portal Edebê  

Até o dia 15/05 às 
18:00 horas 

Geografia 

Prof. Emmanoel. C. 

Nazareth  

 

Capítulo 06  

A população do mundo. 

 

 

 

MDD (Material Didático 
Digital) . 

Aula online no Google 
Meet 

Descrição das atividades no 
Google Classroom. 

  

Participar das aulas online, 
leitura do material didático e 
realização de atividades  e 
exercícios propostos no 
capítulo 06 

Cap-06-Conhecimento 
em ação nas páginas  
86 e 87.  Cap-06-
Conhecimento em 
construção das páginas 
(2.6.5-1/ 2.6.5-7). 
Exercícios online na 
plataforma Kahoot 

. 

 

Descrição das 
atividades e entrega de 
material no Google 
Classroom. 

 

 

 

 

Até o dia 08/05 

 



 

 

Língua 

Inglesa 

Teacher 

Larissa 

 

 

 
Interpretação de 
textos em inglês e 
técnicas de 
vocabulário e leitura 

 
Texto disponibilizado na 
videoaula e em PDF, 
com o material no 
Google Classroom 

 
Assistir as videoaulas e 
tecer comentários sobre 
as dicas comentadas no 
vídeo. Aplicar no uso de 
leitura de textos em 
inglês e na rotina de 
estudos 

 
Material no Google 
Classroom a partir de 
05/05/2020. 

 
Comentários na 
seção de Língua 
Inglesa do Google 
Classroom. 

 

Língua 

Portuguesa 

Profª. 

Andressa 

 Língua e linguagem; 
tipos de gramáticas. Aula online no Google 

Meet- Slide; apostila 

Responder às perguntas 
na aula interativa.  

Portal: 
meet 

Interação nas aulas 
online. 

 

Produção 

textual 

Profª. 

Andressa 

Articuladores 
sintáticos Aula online no Google 

Meet- Slide 

 

Fazer um mapa mental 
com um conjunto 
expressivo de 
articuladores sintáticos. 

Portal: 
-Classrom 
-meet 

Entregar atividade 
no portal do 
Classrom 

Entregar até o dia 
08/05/2020. 
 

Filosofia 

Prof. Neri 

O Social na condição 
humana 

Páginas 42 a 45 A partir da leitura das 
páginas 42 a 45, faça um 
breve texto expressando 
seu entendimento sobre 
o mesmo. 

Peço que responda  
no caderno e poste a 
foto da atividade 
solicitada no google 
sala de aula. 

google sala de aula. 
 

Entrega até  

08/05 

Sociologia 

Prof. Neri 

Eu,tu,ele= nós MDD Páginas 24.1-1 a 
24.1-4 Responder MDD página 

24.1-4  (questão 1) 

Peço que responda  
no caderno e poste a 
foto da atividade 
solicitada no google 
sala de aula. 

google sala de aula. 
 

Entrega até  

08/05 

 

Literatura 

Profª Meire 

Jane 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda época 
medieval – 
Humanismo 

 

MDD (Material Didático 
Digital) . 

Pág 2.5.4-8 a 2.5.4-14 

Aula online no Google 
Meet 

Descrição das atividades 
no Google Classroom. 

 

O Humanismo é um 
período literário que 
transcorre do início do 
século XV ao XVI e 
representa, em Portugal, 
um momento de 
transição entre o 
Trovadorismo e o 
movimento seguinte, o 
Renascimento. 

Participar das aulas 
online, leitura do 
material didático e 
realização de 
atividades  e 
exercícios propostos 

Seguir o roteiro das 
atividades e entrega 
de material no 
Google Classroom ou 
Portal Edebê. 

  

 

ENTREGA ATÉ 17/05. 

 



 

 

 

 

 

Literatura 

Profª Meire 

Jane 

 

 

 

 

 

 

Atente-se às orientações: 

- Leitura sobre a origem e 
as características do 
Humanismo; 

- Literatura e 
compreensão: responder 
às questões 1 a 7. 

Manifestações de 
dramaturgia: o teatro de 
Gil Vicente 

- Responder o 
Conhecimento em Ação: 
questões 1 a 3. 

 

Biologia  

Prof. Flávio 

Igor 

Biodiversidade, 
taxonomia e 
sistemática. 

Portal Edebê MDD 
(Material Didático 
Digital) 2.8-1 - Capítulo 
8 

 

Resolver exercício sobre o 
conteúdo enviado no 
google classroom. 

Questionário na 
plataforma Google 
Classroom. 

Google classroom Entregar até o dia 
07/05 

Ensino 

Religioso 

Profa. 

Vanderléia 

 

 

 
 
Esplendor de nossa 
origem. 

 
 
Leitura e explicação dos 
capítulos 1 - 4. 

 
 
Apresentação em grupo. 

 
Atividade já foi 
previamente 
encaminhada pela 
professora. 

 
 
Sala de aula Google 
Meet. 

 
Será disponibilizado 
pela supervisão. 

Arte 

Prof. Bruno 

Egito 
India 

Livro didático. Cap. 3 Fazer um trabalho Sobre 
a cultura egípcia (slides) 
valor 30 pontos  

Mais informações no 
Classroom 

Google sala de aula entregar até dia 
17/05 

 

Ed.Física 

Naderlan 

 

 

atividade física e 
saúde mental 

PDf de leitura no google 
sala de aula 

entender a importância 
da atividade física na 
saúde mental 

Leitura 
google sala de aula 08/05 



 

Química  

(Raquel) 

 

 

 

  

Evolução dos   
Modelos atômicos :  
Rutherford e Borh 

Livro didático - Cap. 6. p. 

101 

Disponibilização de 

material no classroom. 

 
Exercícios do livro: p. 127. 
 

- Exercícios 

disponibilizados 

no classroom. 

Discussão durante 
vídeo aulas. 

  

Rodrigo 

(Física) 

Revisão dos 
conteúdos  
-Variação do espaço; 
-Velocidade média; 
-Movimento 
Retilíneo Uniforme. 

-livro didático “Livro de 
Ciências” 

-Compreender o conceito 
de movimento, muito 
usado no dia a dia; 
-Interpretar e diferenciar 
velocidade e rapidez. 

-Desenhar mapa 
conceitual com os 
conteúdos revisados. 

-Google Sala de aula 07/05/2020 

 

 

Língua 

Espanhola 

(Tônety 

Santana)  

Gramática en uso: El 
presente de 
indicativo y los 
verbos ser y estar. 

Libro texto escolar. 
Páginas 18 y 19. 

*Observar los usos de los 
verbos ser y estar en 
presente de indicativo en 
las oraciones. 
 
*Aprender la conjugación 
completa de los verbos 
ser y estar en presente de 
indicativo. 
 

Responder las 
cuestiones 
propuestas y sacar 
foto de las 
actividades. 

Google class 
room/Google sala de 
clase. 

Fecha límite de 
entrega: 
15/07/2020. 

Matemática 

Ledson 

Oliveira 

Relação e função 
(grandeza 
diretamente e 
inversamente 
proporcinais) 

Livro página 91 a 97 Reconhecer a relação 
entre as grandezas 

Material disponível 
no MDD 

Responder no 
Google sala 

 entregar até 
08.05.20 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

ALINE KATTER 

 

 

 


