
 

 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 11 a 15/05 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) 

Definir local quando 
solicitado atividades 

a serem enviadas 
Portal Edebe 

Google Sala de Aula 

Data de Entrega 

História 
Profa. Elis 
Oliveira  

Século XIX e os 

Estados Unidos 

da América 

(Marcha para 

Oeste e a Guerra 

Civil - 

Continuação)  

MDD - Capítulo 7 

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 

 
História de RO 

Profa. Elis Oliveira  
A Amazônia no 

século XIX e a 

“Era dos 

Engenheiros” 

(continuação)  

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 

 

 

 

 

 

Geografia -RO 

Prof. Emmanoel. C. 

Nazareth 

 

Revisão de 

conteúdos:  

Capítulo 03: 

Processo de 

globalização.  

Capítulo 04: O 

espaço mundial 

organizado em 

redes. 

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

Revisão de 

conteúdos: 

Características 

físicas indústria e 

comércio do 

estado de 

Rondônia 

 

  

MDD (Material Didático 

Digital) Páginas 32 - 57 

Aula online no Google Meet 

 

 

 

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

Aula online no Google Meet 

Material disponibilizado na 

plataforma Google 

Classroom 

 

Realizar a verificação de 

aprendizagem por meio 

de questionários 

disponibilizados no portal 

Edebê e no MDD 

(Material Didático 

Digital). 

 

 

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

Realizar a verificação de 

aprendizagem por meio 

de questionários 

disponibilizados no portal 

Edebê. 

Responder os 

questionários de 

Conhecimento em 

questão dos capítulos 

03 e 04 e atividades 

disponibilizadas no 

portal Edebê. 

 

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

Responder os 

questionários 

disponibilizadas no 

portal Edebê. 

 

Envio de atividades 

no portal Edebê e no 

Google Classroom. 

 

 

 

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

Envio de atividades 

no portal Edebê e no 

Google Classroom. 

Até o dia 15/05 às 

18:00 horas. 

 

 

 

 

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

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  

Filosofia 

Prof. Neri 

O 

existencialismo 

MDD Páginas 1.2.3-1 

a1.2.3-3 

Responder MDD página 

1.2.3 - 4  

Peço que responda  

no caderno e poste a 

google sala de aula. 
 

Entrega até  



 

de Sartre foto da atividade 

solicitada no google 

sala de aula. 
15/05 

Sociologia 

Prof. Neri 

O que é 

Violência? 

MDD páginas 1.2.1-5 a 

1.2.1-7 

Individualmente 

responder MDD página 

1.2.7 (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 

 
Literatura  
Profª Meire Jane 
 
 

Revisão de 

conteúdos: 

As Vanguardas 

Europeias; 

Modernismo em 

Portugal; 

A Semana de 

Arte Moderna 

Primeira Fase do 

Modernismo 

Material Didático Digital 

(M.D.D). 

 

Cap 1 ao 3. 

1.1.7 

1.2.1 

1.2.3 

1.2.8 

1.3.5 

1.3.9 

Realizar a verificação de 

aprendizagem por meio 

de questionários 

disponibilizados no portal 

Edebê. 

Verificação de 

Aprendizagem no 

Portal Edebê. 

Material de apoio 

disponibilizado no 

google sala de aula. 

 

Aula revisional no 

Hangout Meet dos 

conteúdos 

supracitados. 

Entrega até  

16/05 

Língua 
Portuguesa 
Profª. Andressa 

Sintaxe Slide; meet; anotações do 

caderno. Responder às questões 

propostas em ambiente 

virtual (meet) 

Meet  Meet  As atividades serão 
desenvolvidas 
durante à aula. 

Produção 
Textual 
Profª. Andressa 

Coesão e 

coerência Slide (mapa mental) Identificar e classificar os 

elementos coesivos nas 

charges. 

Classroom Classroom 19/05/20 

Biologia 
Prof. Flávio Igor 

Revisão de 

conteúdo para 

avaliação: Cap. 

3,4 e 5. 

Portal Edebê MDD 

(Material Didático Digital)  

Conhecimento em ação 

no livro. Capítulos 3,4 e 

5.  

Atividade no google 

classroom. 

 

Atividade no google 

classroom abordando 

os conteúdos 

abordados. 

 

 

Google classroom Entregar até dia 
15/05 

 
Ensino Religioso 

 

 

 

 

 

Reconhecer e diferenciar 

 

 

 

Apresentação 
 
 



 

Profa. 
Vanderléia 
 

No mundo dos 

mistérios. 

Capítulos 1 ao 4 as diferentes matrizes 

religiosas e expressões do 

sagrado. 

 

Encaminhar a 

atividade escrita. 

durante a vídeo aula 

no Meet. 
15/05/2020 

 
Arte 
Prof. Bruno 
 

Leonardo Da 

vinci - das 

dissecações às  

suas máquinas 

de guerra. 

Slides apresentados pelo 

professor 

Fazer um desenho de 

uma invenção do 

Leonardo da Vinci e 

dizer que invenção era. 

mais detalhes o 

professor 

disponibilizará no 

classroom 

classroom entregar até dia 
17/05 

Ed.Física 
Naderlan 

Atividade Fisica 

e saude 

Participação aula online  Conceito sobre 

atividade física e saúde 

na teoria e pratica  

Meet  Atividade Fisica e 

saude 
Participação 
aula online  

 
Química 
 

-Isomeria 

Espacial: 

Geométrica e 

óptica. 

- Exercícios de 

Revisão:   

Introdução à 

Química 

orgânica; 

Hidrocarbonetos; 

Regras de 

nomenclatura de 

compostos 

orgânicos; 

Funções 

Orgânicas; 

Isomeria Plana. 

- . 

- Livro didático e 

material postado no 

classroom. 

- Resolver 

exercícios do 

livro: cap. 10 ( 

conhecimento 

em ação e 

conhecimento 

em construção.) 

Resolver atividades já 

postadas no classroom. 

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.  

Física (Rodrigo) 
 

-associação de 

resistores. 

-potência elétrica. 

-livro didático (páginas 55 

até 69)  

Exercícios das 

páginas:59, 61, 62, 65 e 

66 
-Resolver atividades já 

postadas do livro 

didático.. 

-tirar foto e mandar 

no google sala de 

aula. 

data de entrega: 
15/05/2020 

Língua 
Espanhola 

Gramática en 

uso: El artículo 

Libro texto escolar. Páginas 

24, 173 y 174. 

*Hacer las cuestiones 1 y 

2 de la página 24; 

*Discusión del 

contenido y 

Google sala de clase. Fecha límite para 
entrega: 



 

(Tônety 
Santana) 
 

neutro lo.  

*Hacer las cuestiones 

propuestas en las páginas 

173 y 174. 

actividades en el Meet; 

 

*Envío de las 

actividades en el 

Google sala de clase. 

15/05/2020. 

Matemática 
Ledson Oliveira 

Equação geral, 

reduzida, 

paralelismo e 

perpendicularism

o 

 páginas 67 a 76 do livro 

didático  

representação no plano 

cartesiano e geogebra. 

Google sala e meet, 

geogebra 

Google sala entrega: 15/05/2020 

 

COORDENAÇÃO PEDGOGICA 

ALINE KATTER 

 

 

 

 

 

 

 


