
 

 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 31/03 a 04/04 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) 

  

História 

Profa. Elis 
Oliveira  

Europa no século 

XIX - A unificação 
da Itália e 
Alemanha 

 MDD - Seção 1.5 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 

 

História de RO 
Profa. Elis 

Oliveira  

Os relatos dos 
viajantes e as 

visões sobre a 
Amazônia 

(continuação) 

Material de apoio 
disponibilizado no Portal 

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

Produção de texto 
argumentativo com o 

tema: A invenção da 
“Amazônia” nas narrativas 
dos viajantes europeus. 

Seguindo as orientações 

encaminhadas pela 
professora. 

  

Enviar o texto 
dissertativo-

argumentativo na 
área de avaliação 
(Portal Edebê).  

Até o dia 06/04 às 

12:00 horas 

 

Até o dia 06/04 às 

12:00 horas 

 

 

 

Geografia 

 

Capítulo 03 

(Cap. 3 - Páginas 32 a 40) 

Fazer leitura dos seguintes 

Realizar a verificação de 
aprendizagem por meio 

da resposta a um 
questionário no Portal 

Questionário no 
Portal Edebê 

disponibilizado de 

Até 08/04/2020 
 



 

Prof. Emmanoel. 

C. Nazareth 

 

Geografia -RO 

Prof. Emmanoel. 

C. Nazareth 

 

 

 

 

 

Panafloro e 

Polonoroeste. 

conteúdos: 

*Globalização. 

*Revolução Técnico-

científica-informacional. 

*Meios de produção 

Material sobre o Panafloro 

e Polonoroeste 

disponibilizado para leitura 

no GoogleClassroom. 

Edebê. 

 

 

 

 

 

03/04 à 08/08. 

 

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  

Filosofia 

Prof. Neri 

Linguagem e 
ideologia 

Fazer leitura das páginas do 
livro MDD 1.1.8.-.1 e.1.1.8 -
2 

Responder a atividade da 
página 1.1.8 -3 (  Letras a e 
b) 

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 
07/04/2020 
 

 

Sociologia 

Prof. Neri 

Gerações de 
Direitos - 
Reflexos da 
Revolução 

Francesa 
 

página  MDD 1.1.3-7 
 

Responder a atividade da 
página  MDD 1.1.3-7 

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 
07/04/2020 
 

 



 

Literatura  
Profª Meire Jane O Modernismo 

Português; 

As vanguardas 
Europeias; 

A Semana da 
Arte Moderna. 

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 

 
Orações 
coordenadas 

 

 
Apostila Edebê 

Exercícios Portal edebê Prazo até o dia 
08/04/20 

 

Produção 
Textual 
Profª. Andressa 

Leitura e 
produção de 
texto/ 

Dissertação 

pág. 98 (apostila edebê) Fazer uma dissertação 
embasada na 
problemática  do filme “O 

diário de Anne Frank” 

Portal Edebê Prazo até o dia 
08/04/20 

 

Biologia 

Prof. Flávio Igor 

Compartimentos 

intracelulares I:  
Retículo 
endoplasmático 

(não granuloso e 
granuloso) 
Complexo 
golgiense. 

Portal Edebê MDD 

(Material Didático Digital) 
1.4-1 ; 
 

Video aula. 
 

-Identificar as funções e 

características das 
organelas. 
 

- Realizar atividades 
propostas no Google 
classroom. 

Resolução de 

atividade referente 
ao capítulo 3 e 4 na 
plataforma Edebê. 

Realizar até 02/04, 

pela plataforma 
Edebê . 

 

 

Ensino Religioso 
Profa. 
Vanderléia 

 

 
No mundo dos 
mistérios. 

 

 
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 
 
 

 
 
 

Renascimento - - 

Andrea del 
Verrocchio 

Pesquisa na Internet Pesquisar sobre o Artista 

Andrea del Verrocchio e 
produzir um texto 
ressaltando: 

 
- Quem foi 
- Quais foram suas obras 
mais significativas 

- Quem foram seus mais 
famosos alunos 
- Falar sobre a escultura 

Entregar a pesquisa 

no portal edebe, 
enviar um email 
para o professor 

 
o principal da 
atividade é produzir 
um texto falando 

sobre o artista 
usando as próprias 
palavras 

Entrega até dia 

08/04 

 



 

 
 
Arte 

Prof. Bruno 

que ele fez representando 
o rei Davi (ponto de vista 
formal, estilo, e 

concepção da obra) 
Ed.Física 
Naderlan 

Saude pesquisa online atividade física no auxílio 
de depressão e ansiedade 

Digitalizado: 
Resumo da pesquisa 

plataforma  10/04/2020 

 
 

Química 
 

- Pilhas e 
eletrólise. 

- Livro cap. 2 e 3.  
- material 

disponibilizado no 

classroom 

 
- fazer exercícios 

do livro : p. 24 a 

25; p. 39 a 41. 
 

- Fazer exercícios 

disponibilizados 
no classroom. 

 
 
Fazer atividades do 

livro digital 
referente ao 
assunto. 

 
 
 

 
A professora 
acompanhará pela 

plataforma. 
 

 

Física 
(Rodrigo) 

-Campo elétrico 
(exercícios); 
-Potencial 

elétrico. 
-Corrente 
elétrica. 

-Livro didático (seções 
1.1.3; 1.1.4; 1.2.1); 
 

-MDD; 
 
-Livros; 
 

-Sites. 

-Identificar um campo 
elétrico e suas 
características; 

 
-conhecer o modo como 
gera uma corrente elétrica 
e os seus perigos quando 

não tomar os devidos 
cuidados; 
 
-ter o conhecimento 

básico de algo tão 
presente no cotidiano. 

-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; 
 
-Questionário 1: o 
portal já manda as 

respostas dos alunos  
para o professor. 

 

Língua 
Espanhola 

(Tônety 
Santana) 

Capítulo 2. 
Información y 

comunicación: la 
tecnología 
también es 
diversión. 

Lectura del texto 
editorial: 
“Videojuegos, 
¿diversión o 

afición? Páginas 
27 y 28. 

Páginas 27 (veintisiete) y 28 
(veintiocho) del libro. 

Hacer la actividad 
“Tejiendo la 

comprensión”, cuestiones 
1, 2, 3 y 4, páginas 28 
(veintiocho) y 29 
(veintinueve). 

Google sala de 
clase/Google class 

room. 

Entrega límite hasta 
07/04/2020. 

 

Matemática 
Ledson 

Oliveira 

Plano cartesiano 
e distância entre 

dois pontos  

MDD páginas 43 a 50 livro 
texto 

Localização geográfica e a 
distância em linha reta. 

Portal edebe e 
Google classroom 

limite 08.04.2020 haverá aula 
explicativa no watts 

avisarei com 



 

antecedência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


