
 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 31/03 a 04/04 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) 

  

História 
Profa. Elis 

Oliveira  
O mercantilismo  MDD - Seção 1.3.4 de 

História 

Material de apoio 
disponibilizado no Portal 

Edebê (área de arquivos 
- disciplina de História) e 
no Google Sala de Aula 

Realizar a verificação de 
aprendizagem por meio 
da resposta a um 
questionário no Portal 

Edebê (até 06/04 às 
12:00 horas). 

Responder as 
atividades liberadas 
no Portal Edebê 
(seção de avaliação) 

  

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) - página 40 

MDD (Material Didático 
Digital) - Seção 1.3.6-1 à 
1.3.6-7 

Realizar a verificação de 
aprendizagem por meio da 

resposta das atividades do 
material digital. 

Responder o 
conhecimento em 
ação (página 40) e 
a atividade 
interativa do cap.3 

 

Até 08/04/2020 
 

Língua Inglesa 

Teacher Larissa 

Modal Verbs - 

Apresentação e 
uso nas frases 
O Diário de Anne 

Videoaula e slides 

compartilhados no 
Google Classroom 
Filme sugerido: “O 

Realizar atividades 

propostas no Google 
Classroom respondendo a 
um quiz que verifica o 

- Videoaula no 

Google Classroom 
- Quiz virtual no 
Google Classroom 

Até 08/04/20  



 

Frank: filme e 
exercícios 

Diário de Anne Frank” entendimento de uso de 
verbos modais 
Exercícios de vocabulário e 

contextualização da 
história da Anne Frank 

- Filme online 
- Atividades online 
no Google 

Classroom 

Filosofia 

Prof. Neri 

O livre arbítrio e 
o determinismo 

Fazer leitura das páginas 
33 e 34 

Assistir ao vídeo: 

Liberdade e 
Determinismo I 

 

Responder a atividade 2 da 
página 35 

 

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 

Culturas e 
linguagens 

Video: Garota de 
Ipanema de Tom Jobim 

Responder a atividade da 
página 38 ( Questão 1 e 2) 

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  

Romantismo em 
Portugal. 

As fases do 
Romantismo 
Português. 

 

Portal Edebê 
(Avaliações) 

Responder às questões 
disponibilizadas na 
Avaliação. 

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

 

ENTREGA ATÉ 
08/04 

 

 

Língua 
Portuguesa 
Profª. Andressa 

] 
 

-Concordância 
verbal. 
 

Apostila edebê Exercícios Portal Edebê Entregar até o dia  
08/04/20  

 

Produção Textual Produção de Produção Livre (resenha) Fazer uma análise crítica Portal Edebê Entregar até o dia   



 

Profª. Andressa 
 
 

texto- Análise 
crítica 

do filme “O diário de Anne 
Frank” 

08/04/20  

Biologia 

Prof. Flávio Igor  

Especiação: 

Seleção sexual; 
Mutações; 
Deriva Genética. 

Portal Edebê MDD 

(Material Didático 
Digital) 1.3-1 ; 
 
Video aula. 

 

-Identificar os conceito e as 

características principais 
para a formação de uma 
nova espécie 
- Realizar atividades 

propostas no Google 
classroom. 

Resolução de 

atividade referente 
ao capítulo 2 e 3 no 
Portal Edebê. 

Realizar até 02/04, 

pela plataforma 
Edebê.  

 

 
 

 
Ensino Religioso 
Profa. Vanderléia 

 
 

 
Textos Sagrados 
nas tradições 
religiosas: origem 

e finalidade. 

 
 

 
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 

O maneirismo Página 157,158 Fazer uma pesquisa sobre 
O estilo maneirista, 
ressaltar o diferencial do 
maneirismo em relação ao 

estilo renascentista 

Enviar a pesquisa 
no email do 
professor pelo 
portal edebe 

(o importante é 
usar suas próprias 
palavras) 

entregar até dia 
08/04 

 

Ed.Física 
Naderlan 

Saude pesquisa online atividade física no auxílio 
de depressão e ansiedade 

Digitalizado: 
Resumo da 

pesquisa 

plataforma  10/04/2020 

 
Química 
(Raquel) 

Estequiometria - Livro cap. 2 p. 
29 a 40  

- material 
disponibilizado 

no classroom 

 
- fazer exercícios do 

livro : p. 42 a 48; 
- Fazer exercícios 

disponibilizados 
no classroom. 

 
 
Fazer atividades do 
livro digital 

referente ao 
assunto. 

 
 
 
A professora 

acompanhará pela 
plataforma. 
 

 

Física 

(Rodrigo) 
-Pêndulo simples; 

-Ondas mecânicas; 
-Tipos de ondas; 
-Ondas periódicas; 
-Fenômenos 

Ondulatórios; 
-Velocidade de 
uma onda em uma 

-Livro didático (seções 

1.1.4; 1.2.1; 
1.2.2;1.2.3;1.2.4;); 
 
-MDD; 

 
-Livros; 
 

-conhecer o entendimento 

científico do conceito de 
ondas (pré - requisito para 
a compreensão da luz e do 
som); 

 
-Saber identificar o MHS 
no cotidiano (como no 

-resolução da 

atividade 2 (Google 
Sala de Aula); 
 
-resolver 

questionário 1 
(portal Edebê). 

Prazo: 08/04/2019 

 
observações 
-Atividade 2: 
mandar foto com a 

resolução das 
atividades no google 
sala de aula; 

 



 

corda; -Sites. pêndulo simples) e a sua 
importância. 

 
-Questionário 1: o 
portal já manda as 

respostas dos alunos  
para o professor. 

Língua 
Espanhola 

(Tônety 
Santana) 

Población 
indígena en los 
países 

latinoamericanos. 

Vocabulario en contexto 
- página 23 (veintitrés) 
del libro. 

Responder la 
actividad 1. a) y b) 
de la página 23 del 

libro. 

Google sala de 
clase/Google class 
room. 

Entrega límite hasta 
07/04/2020. 

 

Matemática 
Ledson Oliveira 

Função Seno e 
função cosseno 

MDD, páginas 55 a 78 . Completar as atividades 
usando o ciclo 
trigonométrico construído 

em sala de aula.  

Portal Edebe e 
Google classroom 

limite de entrega 
80.04,2020 

Faremos alguns bate 
papo no decorrer do 
período. avisarei 

antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


