
 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 31/03 a 04/04 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) 

  

História 

Profa. Elis 
Oliveira  

Povos da 

antiguidade - Egito 
Antigo e o povo 
Hebreu 

MDD (Material Didático 

Digital) - Seção 1.2.2 e 
1.3.1 

Material de apoio 

disponibilizado no 
google sala de aula e na 
seção de arquivos do 
Portal Edebê (disciplina 

de História) 

Realizar a verificação de 

aprendizagem por meio 
da resposta das 
atividades interativas 

(conhecimento em 
construção) da seção 1.2 
(O Crescente Fértil) do 
MDD - Portal Edebê (até 

06/04 às 12:00 horas) 

  

Responder as 

atividades 
interativas do 
capítulo 2 do MDD 

(conhecimento em 
construção) - Portal 
Edebê 

Até o dia 06/04 às 

12:00 horas 

 

 

Até o dia 06/04 às 
12:00 horas 

 

 

Geografia 

Prof. Emmanoel. C. 

Nazareth 

CONHECIMENTO 
EM AÇÃO 

 

CONHECIMENTO 
EM CONSTRUÇÃO 

MDD (Material Didático 
Digital) - Seção 1.3.3-1 à 
1.3.3-2. 

MDD (Material Didático 
Digital) - Seção 1.3.4-1 à 
1.3.4-13 

Realizar a verificação de 
aprendizagem por meio 
da resposta das 

atividades do material 
digital. 

Responder o 
conhecimento em 
ação (página 44) e 
a atividade 
interativa do cap.3 

 

Até 08/04/20 
 

 

Língua Inglesa 
Teacher Larissa 

 
 

 
Língua Inglesa 
Teacher Larissa 

Modal Verbs - 

Apresentação e uso 
nas frases 
O Diário de Anne 
Frank: filme e 

exercícios 

Videoaula e slides 

compartilhados no 
Google Classroom 
Filme sugerido: “O 
Diário de Anne Frank” 

Realizar atividades 

propostas no Google 
Classroom respondendo 
a um quiz que verifica o 
entendimento de uso de 

verbos modais 
Exercícios de vocabulário 
e contextualização da 

história da Anne Frank 

- Videoaula no 

Google Classroom 
- Quiz virtual no 
Google Classroom 
- Filme online 

- Atividades online 
no Google 
Classroom 

Até 08/04/20  



 

Língua 
Portuguesa 
Profª. Andressa 

-Conceitos de 
gramática; 
-Unidade na 

diversidade; 
-Texto e discurso. 
 

Apostila edebê 
 

Responder lista de 
exercícios 

Responder lista 
de exercícios- 
Portal Edebê. 

 

Entregar até o dia  
08/04/20 
  

 

Produção textual 
Profª. Andressa 

-Leitura e 
produção de 

texto/ Resumo. 
 

Apostila (pág. 56 a 
58). 

 

Fazer um resumo do 
filme “O diário de Anne 

Frank” 

Postar o resumo no 
portal Edebê. 

Entregar até o dia  
08/04/20  

 

Filosofia 

Prof. Neri 

O lúdico, o tempo e 
o social na condição 

humana 

 

Fazer leitura das 
páginas 34 a 37 

 

Responder a atividade da 
página 38. 

 

Peço que 
respondam no 

caderno e postem a 
foto da atividade 
solicitada ou no 
word e enviem o 

arquivo para o 
Google Classroom. 

 

Entregar até o dia 
03/04/2020 

 

Sociologia 

Prof. Neri 

Escravidão Documentário: A Rota 
do Escravo 

 

Atividade:  A partir do 
documentário, descartar 

os argumentos que não 
se sustentam e destacar 
os que têm 
fundamentação. 

Peço que 
respondam no 

caderno e postem a 
foto da atividade 
solicitada ou no 
word e enviem o 

arquivo para o 
Google Classroom. 

 

Entregar até o dia 
03/04/2020 

 

Literatura 

Profª Meire Jane Poema e prosa; 

Texto literário e 
não literário; 

Gêneros Literários.  

Portal Edebê  
(Avaliações) 

Responder às questões 
disponibilizadas na 
Avaliação.  

Obs: A atividade 
será verificada pela 
professora via 
relatório na 
plataforma.   

  

ENTREGA ATÉ 
08/04 

 

 

Biologia  
Prof. Flávio Igor 

Ambientes e Biomas; 
 

Portal Edebê MDD 
(Material Didático 

-Identificar as diferenças 
e características dos 

Resolução de 
atividade referente 

Realizar até 02/04, 
pela plataforma 

 



 

Como forma um 
ecossistema. 
 

 

Digital) 1.6-1 ; 
 
Video aula. 

 

biomas.  
 
Realizar atividades 

propostas no Google 
classroom 
 

ao capítulo 3, 4 e 5 
na plataforma 
Edebê. 

Edebê.  

 
 

Ensino Religioso 
Profa. Vanderléia 

 
 

Esplendor de nossa 
origem. 

 
 

MDD (Material Didático 
Digital), uso 
imprescindível. 

 
 

Estudar os capítulos para 
a partilha no retorno. 

 
Organizar o trabalho 

escrito que foi 
elaborado pelo 
grupo e organizado 

pelo líder. 

 
 

Entrega no retorno. 

 

Arte 
Prof. Bruno 

Egito: Arte Funerária 
Templos e o livro dos 
mortos 

Páginas: 44, 45, e 46 Pesquisa sobre: 
 
- a arte funerária dos 
Egípcios 

 
- A importância dos 
templos egípcios 
 

- o que é o livro dos 
mortos 

Enviar no email do 
professor pelo 
portal edebe 
 

(uma descrição feita 
com as próprias 
palavras) 

Entregar até dia 
8/04 

 

 
 

Ed.Física 
Naderlan 
 

 

 
Saude 

 
pesquisa online 

 
atividade física no auxílio 
de depressão e 

ansiedade 

 
Digitalizado: 
Resumo da pesquisa 

 
plataforma  

 
10/04/2020 

 
Química  
(Raquel)  

 
 
Modelos atômicos: 
Dalton, Thomson e 

Rutherford 

 
- livro Cap 5 - p. 

90 a 104. 
- Material 

disponibilizado 
no classroom 

 

 
- fazer exercícios 

do livro : p. 100 
(pense a 

respeito) ; 
- p. 105 e 106. 

 
 
Fazer atividades do 
livro digital 

referente ao 
assunto. 
 

 
 
 

 
 
 
A professora 

acompanhará pela 
plataforma. 
 

 
 

Rodrigo 
(Física) 

Física 
Profº Rodrigo 

Meneses 

Movimento(conceitos): 
-variação do espaço; 

-distância percorrida; 
-variação do tempo; 

-Livro didático (capítulo 
2); 

-sites; 
-MDD (material didático 

-conseguir 
identificar os 

conceitos de 
movimento no seu 

-resolução da 
atividade 2 (Google 

Sala de Aula); 
 

Prazo: 08/04/2019 
 

observações 
-Atividade 2: 



 

-velocidade média 
-movimento retilíneo 
uniforme. 

digital) cotidiano e a sua 
importância; 
 

-ter o conhecimento 
do perigo da altas 
velocidades no 

trânsito; 

- Fazer um poema 
ou rima de duas 
estrofes sobre 

usando os conceitos 
de Movimento. 

mandar foto com a 
resolução das 
atividades no google 

sala de aula; 
 
- Poema: mandar 

uma foto com o 
poema no Google 
Sala de Aula. 

Língua 
Espanhola 

(Tônety 
Santana)  

Los países y 
nacionalidades. 

Vocabulario en 
contexto - página 17 del 

libro. 

Responder las cuestiones 
1 y 2 de la página 17 

(diecisiete) del libro. 

Google sala de 
clase/Google class 

room. 

Entrega límite hasta 
07/04/2020. 

 

Mate 
mática 

Ledson Oliveira 

Problema com 
conjuntos.  

MDD Páginas 50 a 54  
livro didático. 

Ter a competência e a 
habilidade da lógica de 

conjunto.  

Dispomos de MDD, 
plataforma Edebê, e 

Google Classroom) 

08/04/2020 as 12:00 
meio dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


