
 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 11  a 15.05 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 - 
continuação  

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  

 

Revisão de 

conteúdos:  

Capítulo 03: Terra: 

clima e recursos 

hídricos 

Capítulo 04: Terra: 

relevo, solos e 

bioma. 

. 

MDD (Material 

Didático Digital) 

Páginas 32 - 55. 

Aula online no Google 

Meet 

Realizar a verificação 

de aprendizagem por 

meio de questionários 

disponibilizados no 

portal Edebê e no MDD 

(Material Didático 

Digital). 

Responder os 

questionários de 

Conhecimento em 

questão dos 

capítulos 03 e 04 e 

atividades 

disponibilizadas no 

portal Edebê. 

Envio de 

atividades no 

portal Edebê e no 

Google Classroom. 

Até o dia 15/05 às 

18:00 horas 



 

 

Língua 

Inglesa 

Teacher 

Larissa 

 

Revisão do 

conteúdo de 

Língua Inglesa 

(aulas presenciais 

e videoaulas) 

Atividades em PDF 

para realização com 

consulta no livro e 

videoaulas 

anteriores. 

Revisar e autoavaliar 

sua compreensão dos 

últimos conteúdos 

ministrados. 

Google Sala de 

Aula: Atividade 

“Exercícios de 

Revisão” 

No decorrer da 

semana, 

videoaulas com 

comentários e 

correção da 

atividade. 

Google Sala de 

Aula 

 

Língua 

Portuguesa 

Profª. 

Andressa 

Compreensão e 
interpretação de 
texto 

Slide; anotações do 
caderno. 

Responder às questões 
propostas em ambiente 
virtual (meet) 

Meet Meet As atividades serão 
desenvolvidas 
durante à aula. 

Produção 

textual 

Profª. 

Andressa 

Texto descritivo Página 69  
Apostila EDEBE; 
Aula via Meet. 

Assistir o filme “Sempre 
ao seu lado” e 
desenvolver um texto 
descritivo.  

Atividade 
disponibilizada na 
plataforma EDEBE; 
Aula via Meet 

EDEBE; meet Data 18/05/20 

Filosofia 

Prof. Neri 

Mulheres na 
sociedade e na 
filosofia  

Páginas 46 a 49 Responder página 49 
(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  

15/05 

Sociologia 

Prof. Neri 

O Trabalho MDD Páginas 2.4.1-6 a 
2.4.1-7 

Responda: O que pensam 
os Sociólogos 
(Pensadores) Dürkheim e 
Marx sobre o trabalho? 

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

google sala de 
aula. 
 

Entrega até  

15/05 

 

Literatura 

Profª Meire 

Jane 

 

Revisão de 

conteúdos: 

Texto literário e 

Material Didático 

Digital (M.D.D) 

 

Cap. 2 e 3 

1.2.5 

Realizar a verificação 

de aprendizagem por 

meio de questionários 

disponibilizados no 

Material de apoio 

disponibilizado no 

google sala de 

Verificação de 

Aprendizagem no 

Portal Edebê. 

Entrega até  

16/05 



 

 

 

 

Literatura 

Profª Meire 

Jane 

 

não literário; 

Poema e Prosa; 

Gêneros Literários. 

1.3.5 

1.3.6 
 

portal Edebê. 

 

aula. 

Aula revisional 

disponível no 

Hangout Meet. 

 

 

Biologia  

Prof. Flávio 

Igor 

Revisão de conteúdo 
para avaliação: Cap. 
3, 4, 5 e 7. 

Portal Edebê MDD 
(Material Didático 
Digital)  

Conhecimento em ação  
no livro. Capítulos 3, 4, 5 
e 7. 
Atividade no google 
classroom. 

Atividade no google 
classroom 
abordando os 
conteúdos 
abordados. 

Google classroom Entregar até dia 
15/05 

 

Ensino 

Religioso 

Profa. 

Vanderléia 

 

 
 
Esplendor de nossa 
origem. 

 
 
Capítulos 1 ao 4 

 
 
Perceber o humano como 
“ser” de relações. 

 
 
Encaminhar o 
trabalho escrito pelo 
Portal Edebê. 

 
 
Apresentação do 
trabalho em grupo 
pelo Meet. 

 
Apresentação será 
agendada pela 
Supervisão. 
Atividade escrita: 
enviar até 
15/05/2020. 
 

Arte 

Prof. Bruno 

 
India 

Livro didático. Cap. 4 responder as questões 
da pág. 61 

Mais informações 
no Classroom 

Google sala de aula entregar até dia 
17/05 

 

Ed.Física 

Naderlan 

 

 

Atividade 
Fisica e saude 

Participação aula 
online  

Conceito sobre 
atividade física e 
saúde na teoria e 
prática  

Meet   Participação 
aula online  

Química  

(Raquel) 

 

Revisão de conteúdo 
para prova: Modelos 
atômicos e o átomo 
atual ( núcleo e 
eletrosfera ) 

Livro didático e material 

postado no classroom 

 Exercícios do livro cap. 2 

a 6.  

 
Exercícios do Portal 
referentes aos cap. 2 
a 6. 

Atividades postadas 
no classroom 
deverão ser 
entregues na mesma 
ferramenta.  
Atividades do livro 
gera 
automaticamente 
relatório para o 
professor. 

As atividades farão 
parte do processo 
avaliativo e deverão 
ser entregues até 
15/05. 
Cada uma valerá 50 
pontos e a nota final 
será dada pela 
média.  



 

Rodrigo 

(Física) 

-aceleração vetorial; 
-aceleração escalar; 
-gráfico da 
aceleração; 

-Livro didático (tópico 

2.5)  

-material postado no 

classroom 

-saber diferenciar os 
conceitos de aceleração e 
velocidade; 
-compreender que a 
maioria movimento são 
acelerados; 

 
- questionário no 
google sala de aula 

-Envio da atividade: 
Google sala de aula. 

data da entrega: 
15/05 

 

Língua 

Espanhola 

(Tônety 

Santana)  

 

Pronombres 
personales sujeto 

Libro texto escolar. 
Página 170. 

Actividad 1 con los 
pronombres personales. 
Página 170.  

*Presentación del 
contenido y 
actividad en el Meet;  
*Envío de la 
actividad en el 
Google sala de clase. 

Google sala de clase. Fecha límite de 
entrega: 
15/05/2020. 

Matemática 

Ledson 

Oliveira 

Lei de formação, 
domínio,  imagem e 
contradomínio. 

 páginas 96 a 102 livro 
didático  

Relação entre grandezas Google sala e meet Google sala entrega: 15/05/2020 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

ALINE KATTER 

 

 

 


