
 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 04 a 08/05 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) 

Definir local quando 
solicitado atividades a 

serem enviadas 
Portal Edebe 

Google Sala de Aula 

Data de Entrega 

História 
Profa. Elis Oliveira  Povos da América 

e os contatos com 
o mundo europeu 
(Astecas, Maias e 

Incas)  

MDD - Capítulo 5 

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 05  

Aspectos naturais: 
biomas. 

 

 

 

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 05 

Cap-05-
Conhecimento em 
ação nas página 60.  

Cap-05-
Conhecimento em 
construção das 
páginas (1.5.5-1/ 
1.5.5-6). 

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. 

 

Filosofia 

Prof. Neri 

Coações e 
responsabilidades 
morais 

Páginas 40 e 41 Responder página 41  

(questões 1 e 2) 

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 

Identidades em 
movimento 

MDD Páginas 1.3-1 a 1.3-
6 

Pesquise sobre as 
comunidades quilombolas e 
indígenas existente no 
estado de Rondônia e 
identifique suas 
características e hábitos 
culturais. 

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 
 
 
 

O Romantismo 
brasileiro – prosa 

 

MDD (Material Didático 
Digital) . 

Pág. 2.4.2-1 a 2.4.3-15 

Aula online no Google 

Atente-se às orientações: 

- Leitura sobre as 
características do 
Romantismo brasileiro – 

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 
 
 

Meet 

Descrição das atividades 
no Google Classroom. 

 

Prosa; 

- Leitura e interpretação do 
trecho do livro “A 
moreninha”, de Joaquim 
Manuel de Macedo; 

- Responder às questões 1 a 
7. 

José de Alencar – 
indianismo, regionalismo, 
romance urbano. 

- Leitura sobre as 
características do autor e 
suas obras no Romantismo 
brasileiro; 

- Literatura e compreensão 
sobre o trecho do livro “O 
Guarani”: responder às 
questões 1 a 4.  

 

 

Língua Portuguesa 
Profª. Andressa 
 

Termos 
acessórios, 
integrantes e 
essenciais 

 Slide- Disponibilizado na 
aula online 

 

Aula online no Google 
Meet- Slide 

Desenvolver um 
mapa mental e 
enviar no Classrom; 
responder às 
questões propostas 
na aula interativa. 

-Classrom; 
- Meet. 

08/05/20 

Produção Textual 
Profª. Andressa 
 
 

Coesão. 
 Slide- Disponibilizado na 
aula online 

 

Aula online no Google 
Meet- Slide 

Desenvolver um 
mapa mental e 
enviar no Classrom 

-Classrom; 
- Meet. 

08/05/20 

Biologia 
Prof. Flávio Igor  

Fisiologia I - 
Introdução ao 
estudo do corpo 
humano 
 
 

Portal Edebê MDD 
(Material Didático 
Digital) 2.5-1 - Capítulo 5 

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 
 

 
Textos Sagrados 
nas Tradições 
Religiosas: origem 
e finalidade. 

 
 
Capítulos 1 - 4. 

 
 
 Apresentação em grupo 

 
Atividade já foi 
previamente 
encaminhada pela 
professora. 

 
 
Sala de aula Google 
Meet. 

 
 
07/05/2020 

Arte 
Prof. Bruno 

Barroco 
Neoclássico 

Cap. 13 e 14 do livro 
didático 

Fazer um trabalho ( slides) 
sobre o as principais 
diferenças entre o 
renascimento e o barroco) - 
Valor 30 pontos 

Mais detalhes serão 
disponibilizados 
pelo classroom 

Classroom 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) UNIDADE 2: 

Cap. 5 - Aspectos 

quantitativos das 

soluções: 

Coeficiente de 

solubilidade; 

densidade; título e 

porcentagem em 

massa. 

Livro - p. 78. 

Disponibilização de 

material no classroom 

-Exercícios: pense a 

respeito p. 84, 85, 89. 

-Exercícios disponibilizados 

no classroom 

 

Discussão durante as 

vídeo aulas. 

  

Física (Rodrigo) Revisão dos 
conteúdos  
-Interferência  
-Ondas 
estacionárias e 
instrumentos 
musicais. 

-livro didático “Livro de 
Ciências” 

-Diferenciar ondas 
estacionárias de ondas não 
estacionárias. 
-conhecer a criação do som, 
na sua forma de música. 
-conhecer como 
produzimos as notas 
musicais no violão. 
 
 
 
 

-Lista de exercícios 
enviada pelo 
professor no Google 
Sala de Aula. 

-Google Sala de aula 08/05/2020 

Língua Espanhola *Europa: Lenguas Libro texto escolar. *Identificar las lenguas Responder las Google class Fecha límite de 



 

(Tônety Santana) habladas en 
España; 
 
*África: Lenguas 
habladas en 
Guinea Ecuatorial. 
 

Páginas 26 y 27. habladas en España; 
 
*Identificar algunas de las 
lenguas habladas en Guinea 
Ecuatorial. 
 

cuestiones 
propuestas y sacar 
foto de las 
actividades. 

room/Google sala de 
clase. 

entrega: 
15/05/2020. 

Matemática 
Ledson Oliveira 

>Análise 
combinatório  
> Fatorial 

Páginas 102 a 108 Desenvolver um raciocínio 
lógico 

Material no MDD Responder as 
atividades no Google 
sala 

Entregar até 
08.05.20 

 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

                                                                                                                                                             ALINE KATTER 

  

 

 

 


