
ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE 1º Análises Clínicas
13/04 - 2ª feira 14/04 - 3ª feira 15/04 - 4ª feira 16/04 - 5ª feira 17/04 - 6ª feira

MATEMÁTICA

Responder Apostila M3P 
, Pagina 14 Exercicios de 
1 à 9, no caderno Aula 
sobre CONJUNTOS, 
enviar foto das respostas 
no Google Class

Responder Apostila M3P 
, Pagina 14 Exercicios de 
1 à 9, no caderno Aula 
sobre CONJUNTOS, 
enviar foto das respostas 
no Google Class

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

LITERATURA

Vídeo aula _ Assunto 
abordado: Gêneros 
literários. Atividades 
complementares para 
fixação de conteúdos.  
Disponível no 
Classroom

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

GEOGRAFIA

Alimentação do Google 
Classroom com 
orientações de atividades 
baseadas na apostila. 
Exercícios simples, 
croqui e pesquisas para 
as videoaulas, além de 
orientações para o 
Positivo On, tudo em um 
doc.Word, Atividades 
para o Ciclo de estudo. 
parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do 
Ciclo de estudo. Ficar 
atento ao Classroom, 
para seguir o 
cronograma de 
atividades e possíveis 
alteraçãoes.

 12:00 hsTutoria das 
videoaulas, cronograma 
no Classroom. Parte 3/3 
do Ciclo de estudo

FILOSOFIA
Vídeo aula - Google 
Classroom (combo de 6 
aulas com conteúdo do 
1°Trimestre inteiro)

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

FÍSICA

Atividades postadas no 
Google Classrom de 
Cinemática, power point 
referente as apostila 01. 
cinemática e leis de 
newton.

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas 
estao no google 
classroom

Video Aula gravada 
referente ao Estudo de 
Cinemtática e Leis de 
newton.

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas 
estao no google 
classroom

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas 
estao no google 
classroom



SOCIOLOGIA

Alimentação do Google 
Classroom com 
orientações de atividades 
baseadas na apostila. 
Exercícios simples, 
croqui e pesquisas para 
as videoaulas, além de 
orientações para o 
Positivo On, tudo em um 
doc.Word, Atividades 
para o Ciclo de estudo. 
parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do 
Ciclo de estudo. Ficar 
atento ao Classroom, 
para seguir o 
cronograma de 
atividades e possíveis 
alteraçãoes.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

HISTÓRIA

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Apostila H2A- Leitura dos 
textos e grifar as ideias 
principais sobre A Grécia 
Antiga páginas 4 e 5 , e 
atividade da pagina 6.

Analise de texto Sobre 
Os Gregos, Regiáo, 
Política e Economia, 
grifar as ideias principais 
e atividades da página 
11.

CITOLOGIA

Continuação do 
atendimento a dúvidas 
(gcroom, e-mail, celular), 
agendamento e testes 
dos grupos de hang out 
(em horário de aula e 
horário adicional 
vespertino) conteúdo - 
colta, função e testes das 
doenças renais

Recedimento das 
atividades

BIOLOGIA

Níveis de organizações 
Biológicas / 
Características dos seres 
vivos/ A formação do 
sistema solar. Vídeo e 
texto no Classroom e 
Positivo on. Com 
Questionário no final. 
Entrega até 17/04/20.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento



FUNDAMENTOS

Continuação do 
atendimento a dúvidas 
(gcroom, e-mail, celular), 
agendamento e testes 
dos grupos de hang out 
(em horário de aula e 
horário adicional 
vespertino) conteúdo - 
materiais laboratoriais de 
plástico.

Recebimento das 
atividades.

QUÍMICA

Atividades postadas no 
Google Classroom 
referentes ao estudo do 
atomo e modelos 
atomicos. 

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas 
estao no google 
classroom

aula gravada de 
atomistica e modelos 
atomicos.

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas 
estao no google 
classroom

Plantão de duvidas pelo 
Hangouts, resolução de 
exercicios

PARASITOLOGIA

Abertura do Hangout 
para dúvidas dos alunos, 
incio do tema: formas de 
contaminação de 
infecção dos parasitos e 
envio de atividades pelo 
Classroom.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Continuação do tema: 
Noções de Epidemiologia

LÍNGUA PORTUGUESA
Entrega de atividades da 
semana anterior ( 
Classroom)

Vídeo aula e formulário 
com questões sobre 
regras ortográficas 
(Classroom) - entregar 
até 20/04 

Esclarecimento de 
dúvidas via Classroom 
(horário de aula)

Esclarecimento de 
dúvidas via Classroom ( 
horário de aula)

INFORMÁTICA Vídeo Aula Word Hangouts (dúvidas 16:30)

INGLÊS

Google Classrom 
atividades referente a 
continuaçao de conteudo 
(formulario de questoes e 
apostila) data de entrega 
17 de Abril.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

FISIOLOGIA

Abertura do Hangout 
para tirar dúvidas . Inicio 
do tema: Células e suas 
orgânelas e envio das 
atividades pelo 
Classroom



ARTE

Leitura do texto pintura 
futurista página 28/29 da 
apostila,resolução do 
exercicio da pagina 30 e 
fazer a postagem do seu 
desenho no classroom.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

EDUCAÇÃO FISICA
Hangouts 10h às 11h 
(correções  das 
atividades enviadas) tirar 
duvidas



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º Análises Clínicas
13/04 - 2ª feira 14/04 - 3ª feira 15/04 - 4ª feira 16/04 - 5ª feira 17/04 - 6ª feira

IMUNOLOGIA

Continuação do 
atendimento a dúvidas 
(gcroom, e-mail, celular), 
agendamento e testes dos 
grupos de hang out (em 
horário de aula e horário 
adicional vespertino). 
Conteúdo - características 
e consequências da 
resposta imune.

Recedimento das 
atividades e atendimento 
as turmas

SOCIOLOGIA

Alimentação do Google 
Classroom com 
orientações de atividades 
baseadas na apostila. 
Exercícios simples, croqui 
e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o Positivo 
On, tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do 
Ciclo de estudo. Ficar 
atento ao Classroom, para 
seguir o cronograma de 
atividades e possíveis 
alteraçãoes.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

INGLÊS

Google Classrom 
atividades referente a 
continuaçao de conteudo 
(formulario de questoes e 
apostila) data de entrega 
17 de Abril.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

HISTÓRIA

Apostila H5A - Capítulo 1 - 
Texto O Antigo Rgime, 
conceito, política, 
economia e religião - 
leitura e grifar as ideias 
mais importantes.

Responder as atividades 
da apostila, páginas 8 e 9, 
no caderno e na apostila. 

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

LÍNGUA PORTUGUESA
Entrega de atividades da 
semana anterior 
(Classroom)

Vídeo aula e formulário 
com questões sobre 
verbos ( flexão)-  ( 
Classroom) - entrega até 
dia 20/04

Esclarecimento de dúvidas 
via Classroom  ( horário de 
aula)

Esclarecimento de dúvidas 
via Classroom ( horário de 
aula)



FILOSOFIA

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Vídeo aula - Google 
Classroom (combo de 5 
aulas com conteúdo do 1°
Trimestre inteiro)

MICROBIOLOGIA
Inicio do tema: Noções de 
Biossegurança. Abertura 
do Hangout para tirar 
dúvidas. 

BIOLOGIA

Histórico da classificação 
biológica/ Taxonomia 
classificação dos organiza 
dos organismos vivos. 
Vídeo e texto no 
Classroom e Positivo on. 
Com Questionário no final. 
Entrega até 17/04/20.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

BIOQUÍMICA

Continuação do 
atendimento a dúvidas 
(gcroom, e-mail, celular), 
agendamento e testes dos 
grupos de hang out (em 
horário de aula e horário 
adicional vespertino). 
Conteúdo - testes gerias 
do setor, padronização 
clássica e controle de 
qualidade.

Recedimento das 
atividades e atendimento 
as turmas

QUÍMICA

Atividades do Estudo das 
Soluções, será 
disponibilizado um arquivo 
de power Point, Com uma 
Video Aula gravada 
referente ao estudo das 
soluções, material que 
esta na apostila Q5 de 
química. o qual estará 
disponível no google 
Classroom.

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao 
no google classroom

Será disponibilizado uma 
lista de exercicios 
referente ao estudo das 
soluções no google 
Classroom.

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao 
no google classroom

Video conferencia para 
tutoria na resolução dos 
exercicios propostos no 
Google Classroom.



FÍSICA
Atividades e Exercícios no 
google Classroom a video 
aula pressão mecanica.

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao 
no google classroom

Vídeo aula de pressão 
hidrostática, pressão 
atmosférica e principio de 
Stevin.a Video aula sera 
postada no Google 
Classroom.

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao 
no google classroom

Video conferencia para 
tutoria na resolução dos 
exercicios propostos no 
Google Classroom.

LITERATURA

 Vídeoaula sobre a leitura 
sugerida na semana 
anterior: "O navio negreiro" 
- Castro Alves  e 
Atividades da apostila: 
Literatura em trânsito - p. 
30; Capítulo 2 da Apostila - 
Romantismo: Prosa e 
teatro. Leitura e atividades. 
Todo material será 
disponibilizado no 
Classroom

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

GEOGRAFIA

Alimentação do Google 
Classroom com 
orientações de atividades 
baseadas na apostila. 
Exercícios simples, croqui 
e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o Positivo 
On, tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do 
Ciclo de estudo. Ficar 
atento ao Classroom, para 
seguir o cronograma de 
atividades e possíveis 
alteraçãoes.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

MATEMÁTICA

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Atividade: Google Class ,
sequência. 

Atividade: Google Class ,
sequência. 

Atividade: Google Class, 
matemática básica 

PARASITOLOGIA

Continuação da atividade 
de fichamento sobre 
Helmintos: Tema: Fascíola 
hepática e vídeoHangout 
para tirar dúvidas.



HEMATOLOGIA

Continuação da atividade 
sobre Anemias: Tema: 
Anemia Falciforme. 
Abertura do Hangout para 
tirar dúvidas.   

ARTE

Pesquisa sobre o que é o 
teatro elisabetano,sua 
origem ,aonde surgiu ,
público alvo ,postagem da 
sua pesquisa no 
classroom.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

EDUCAÇÃO FISICA vídeo exercicios fisicos 
para membros superiores

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

 



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 3º Análises Clínicas
13/04 - 2ª feira 14/04 - 3ª feira 15/04 - 4ª feira 16/04 - 5ª feira 17/04 - 6ª feira

BIOLOGIA

Vírus e os Cinco Reinos 
características e diferenças. 
Vídeo e texto no Classroom 
e Positivo on. Com 
Questionário no final. 
Entrega até 17/04/20.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

CONTROLE 

Continuação do 
atendimento a dúvidas 
(gcroom, e-mail, celular), 
agendamento e testes dos 
grupos de hang out (em 
horário de aula e horário 
adicional vespertino). 
Conteúdo - padronização do 
laboratório e do processo 
pré-analítico

Recebimento das 
atividades e atendimento 
as turmas

SOCIOLOGIA

Alimentação do Google 
Classroom com orientações 
de atividades baseadas na 
apostila. Exercícios simples, 
croqui e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o Positivo 
On, tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

HEMATOLOGIA

Interpretação do 
Leucograma e 
atividades no 
Classroom. Abertura a 
tarde do Hangout para 
tirar dúvidas

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

LÍNGUA PORTUGUESA
Entrega de atividades da 
semana anterior                                
(Classroom)

Vídeo aula e formulário 
com questões sobre 
adjuntos adnominais e 
adverbiais (Classroom) - 
entregar até 20/04

Esclarecimento de 
dúvidas via Classroom                       
(horário de aula)

Esclarecimento de 
dúvidas via Classroom                                  
(horário de aula)



MATEMÁTICA

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Atividade: Geometria 
Plana (livro do aluno 
m11), Google Class..
Tutorial de dúvidas, 6 
aula.

Atividade matemática 
básica, tutorial de 
dúvidas (poliedro livro do 
aluno m11) 1 aula

Tutorial de dúvida 
(poliedros livro do aluno 
m11), 1 aula

QUÍMICA

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Aula gravada (SLIDES).

Formulário-questionário  
disponibilizado no 
GoogleClassroom-
ENTREGA ATÉ 17/04 

INGLÊS

Google Classrom atividades 
referente a continuaçao de 
conteudo (formulario de 
questoes e apostila) data de 
entrega 17 de Abril.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

FÍSICA

Atividades de Acustica, será 
disponibilizado um arquivo 
em power point com uma 
lista de exercicios nos 
google Classroom, material 
de consulta apostila Q11 e 
Q12 .

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas 
estao no google 
classroom

Video aula Gravada de 
Ondulatória e Acustica, 
sera disponibilizada no 
google Classroom, 

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas 
estao no google 
classroom

Video conferencia para 
tutoria na resolução dos 
exercicios propostos no 
Google Classroom.

BIOQUÍMICA

Continuação do 
atendimento a dúvidas 
(gcroom, e-mail, celular), 
agendamento e testes dos 
grupos de hang out (em 
horário de aula e horário 
adicional 
vespertino) conteúdo - 
bilirrubinas e sais (cálcio e 
cloretos)

Recedimento das 
atividades e atendimento 
as turmas

MICROBIOLOGIA

Coleta para pesquisa e 
cultura de Fungos e 
atividades no 
Classroom. abertura do 
Hangout para dúvidas

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento



HISTÓRIA

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

 Apostila H8A - Leitura 
do texto sobre A 
Segunda Guerra 
Mundial, Origens, 
Conflito, Armado, Fases 
do Conflito, grifar as 
ideias principais.

Responder as atividades 
na apostila H8A - 
páginas 5 até 9.

FILOSOFIA

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Vídeo aula - Google 
Classroom (combo de 5 
aulas com conteúdo do 
1°Trimestre inteiro)

GEOGRAFIA

Alimentação do Google 
Classroom com orientações 
de atividades baseadas na 
apostila. Exercícios simples, 
croqui e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o Positivo 
On, tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do 
Ciclo de estudo. Ficar 
atento ao Classroom, 
para seguir o 
cronograma de 
atividades e possíveis 
alteraçãoes.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

LITERATURA Devolutiva e encerramento 
da atividade I 

Suporte online - 
Classroom e Hangouts

Videoaula e atividades - 
Vanguardas europeias  - 
Introdução ao 
Modernismo

Encerramento da 
atividade anterior

Suporte online - 
Classroom e Hangouts

ARTE
Pesquisa sobre o 
nascimento da 
fotografia,postar sua 
pesquisa no classroom

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

EDUCAÇÃO FISICA basquete discussão sobre 
regras

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 1º ADM
13/04 - 2ª feira 14/04 - 3ª feira 15/04 - 4ª feira 16/04 - 5ª feira 17/04 - 6ª feira

MATEMÁTICA

Responder Apostila M3P , 
Pagina 14 Exercicios de 1 à 9, 
no caderno Aula sobre 
CONJUNTOS, enviar foto das 
respostas no Google Class

Responder Apostila M3P 
, Pagina 14 Exercicios de 
1 à 9, no caderno Aula 
sobre CONJUNTOS, 
enviar foto das respostas 
no Google Class

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique 
atento

LITERATURA

Vídeo aula _ Assunto 
abordado: Gêneros 
literários. Atividades 
complementares para 
fixação de conteúdos.  
Disponível no Classroom

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

GEOGRAFIA

Alimentação do Google 
Classroom com orientações 
de atividades baseadas na 
apostila. Exercícios simples, 
croqui e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o Positivo 
On, tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do 
Ciclo de estudo. Ficar 
atento ao Classroom, 
para seguir o cronograma 
de atividades e possíveis 
alteraçãoes.

11:00 hsTutoria das 
videoaulas, cronograma 
no Classroom. Parte 3/3 
do Ciclo de estudo

FILOSOFIA
Vídeo aula - Google 
Classroom (combo de 
6 aulas com conteúdo 
do 1°Trimestre inteiro)

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique 
atento

FÍSICA

Atividades postadas no 
Google Classrom de 
Cinemática, power point 
referente as apostila 01. 
cinemática e leis de newton.

obs todos os horarios 
de atendimento e 
aulas estao no google 
classroom

Video Aula gravada 
referente ao Estudo de 
Cinemtática e Leis de 
newton.

obs todos os horarios 
de atendimento e aulas 
estao no google 
classroom

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas 
estao no google 
classroom



SOCIOLOGIA

Alimentação do Google 
Classroom com orientações 
de atividades baseadas na 
apostila. Exercícios simples, 
croqui e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o Positivo 
On, tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do 
Ciclo de estudo. Ficar 
atento ao Classroom, 
para seguir o cronograma 
de atividades e possíveis 
alteraçãoes.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique 
atento

HISTÓRIA
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Apostila H2A- Leitura 
dos textos e grifar as 
ideias principais sobre 
A Grécia Antiga 
páginas 4 e 5 , e 
atividade da pagina 6.

Analise de texto Sobre 
Os Gregos, Regiáo, 
Política e Economia, 
grifar as ideias principais 
e atividades da página 
11.

TÉCNICA DE REDAÇÃO Suporte online - Google 
Classroom e Hangouts

Suporte online - Google 
Classroom e Hangouts

Videoaula - Conceito de 
texto - tipo de 
linguagem, tipo textual, 
domínio discursivo
Atividade de pesquisa e 
classificação de 
gêneros textuais 
diversos

Suporte online - Google 
Classroom e Hangouts

APLICATIVOS Vídeo Aula Word Hangouts (dúvidas 16:
30)

CONTABILIDADE

Livros contábeis, exercícios: 
lançamento livros diário, razão 
e blancete. CLASSROOM - 
contabilidade maad1 - 
aqmjkqb

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

ECONOMIA

Sistemas econômico, 
monopólio, oligopólio, 
monopsônio e 
oligopsônio - conceito 
e exercícios. 
CLASSROOM - 
Economia maad1 - 
7jv4wef

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique 
atento



BIOLOGIA

Níveis de organizações 
Biológicas / Características 
dos seres vivos/ A formação 
do sistema solar. Vídeo e texto 
no Classroom e Positivo on. 
Com Questionário no final. 
Entrega até 17/04/20.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

ADM GERAL
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Automação, casal 
Frank e Lilian Gilbrethe 
Henry Gant - os 
pensadores 
esquecidos. 
CLASSROOM -TGA 
1ADM - wylcmki

QUÍMICA
Atividades postadas no 
Google Classroom referentes 
ao estudo do atomo e modelos 
atomicos. 

obs todos os horarios 
de atendimento e 
aulas estao no google 
classroom

aula gravada de 
atomistica e modelos 
atomicos.

obs todos os horarios 
de atendimento e aulas 
estao no google 
classroom

Plantão de duvidas pelo 
Hangouts, resolução de 
exercicios

LÍNGUA PORTUGUESA Entrega de atividades da 
semana anterior ( Claasroom)

Vídeo aula e 
formulário com 
questões sobre regras 
ortográficas 
(Classroom) - entregar 
até 20/04

Esclarecimento de 
dúvidas via Classroom 
(horário de aula)

Esclarecimento de 
dúvidas via Classroom                         
(horário de aula)

ESTATÍSTICA
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Pesquisar sobre 
Amostragem: -
Amostragem Casual ou 
simples  -Amostragem 
Estratificada - 
Amostragem Sistematica, 
(citar um exemplo em 
cada amostragem), 
enviar pesquisa no 
Google Class. 

INGLÊS

Google Classrom atividades 
referente a continuaçao de 
conteudo (formulario de 
questoes e apostila) data de 
entrega 17 de Abril.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique 
atento



ARTE

Leitura do texto 
pintura futurista 
págiana 28/29 da 
apostila,resolução do 
exercicio da pagina 30 
e fazer a postagrm do 
seu desenho no 
classroom.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique 
atento

EDUCAÇÃO FISICA
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

vídeo aula,desafio 
circuito(Classroom)

Hangouts  14h às 15h 
tirar duvidas.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º ADM
13/04 - 2ª feira 14/04 - 3ª feira 15/04 - 4ª feira 16/04 - 5ª feira 17/04 - 6ª feira

MATEMÁTICA FINANCEIRA
Exercicios Sobre JUROS 
COMPOSTO atividade 
no Google Class

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

MARKETING PESSOAL

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Gerações e lideranças, 
baby boomer, geração 
X, Y e Z. 
CLASSROOM - 
bqavu6l

DIREITO
Direito Comercial - 
constituição das 
empresas no Brasil. 
CLASSROOM - dllsteg

Atenção: Os horários 
para tutorias e 
plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão 
definidos no 
Classroom. Fique 
atento

GEOGRAFIA

Alimentação do Google 
Classroom com 
orientações de 
atividades baseadas na 
apostila. Exercícios 
simples, croqui e 
pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o 
Positivo On, tudo em um 
doc.Word, Atividades 
para o Ciclo de estudo. 
parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do 
Ciclo de estudo. Ficar 
atento ao Classroom, 
para seguir o cronograma 
de atividades e possíveis 
alteraçãoes.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique 
atento



SOCIOLOGIA

Alimentação do Google 
Classroom com 
orientações de 
atividades baseadas na 
apostila. Exercícios 
simples, croqui e 
pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o 
Positivo On, tudo em um 
doc.Word, Atividades 
para o Ciclo de estudo. 
parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do 
Ciclo de estudo. Ficar 
atento ao Classroom, 
para seguir o cronograma 
de atividades e possíveis 
alteraçãoes.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique 
atento

FÍSICA
Atividades e Exercícios 
no google Classroom a 
video aula pressão 
mecanica.

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao 
no google classroom

Vídeo aula de pressão 
hidrostática, pressão 
atmosférica e principio de 
Stevin.a Video aula sera 
postada no Google 
Classroom.

obs todos os horarios 
de atendimento e aulas 
estao no google 
classroom

Video conferencia 
para tutoria na 
resolução dos 
exercicios propostos 
no Google 
Classroom.

INGLÊS

Google Classrom 
atividades referente a 
continuaçao de conteudo 
(formulario de questoes 
e apostila) data de 
entrega 17 de Abril.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

LITERATURA

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

 Vídeoaula sobre a leitura 
sugerida na semana 
anterior: "O navio 
negreiro" - Castro Alves  
e Atividades da apostila: 
Literatura em trânsito - p. 
30; Capítulo 2 da Apostila 
- Romantismo: Prosa e 
teatro. Leitura e 
atividades. Todo material 
será disponibilizado no 
Classroom



ADM PESSOAL

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Folha de pagamento - 
cálculo de IR, INSS e 
Vale transporte. 
CLASSROOM - 
ysyph7o

LÍNGUA PORTUGUESA
Entrega de atividades da 
semana anterior 
(Classroom)

Vídeo aula e formulário 
com questões sobre 
verbos ( flexão)-  ( 
Classroom) - entrega até 
dia 20/04

Esclarecimento de 
dúvidas via Classroom                       
(horário de aula)

Esclarecimento de 
dúvidas via 
Classroom ( horário 
de aula)

BIOLOGIA

Histórico da classificação 
biológica/ Taxonomia 
classificação dos 
organiza dos organismos 
vivos. Vídeo e texto no 
Classroom e Positivo on. 
Com Questionário no 
final. Entrega até 
17/04/20.

HISTÓRIA

Apostila H5A - Capítulo 1 
- Texto O Antigo Rgime, 
conceito, política, 
economia e religião - 
leitura e grifar as ideias 
mais importantes.

Responder as atividades 
da apostila, páginas 8 e 9, 
no caderno e na apostila. 

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique 
atento

FILOSOFIA
Vídeo aula - Google 
Classroom (combo de 5 
aulas com conteúdo do 1°
Trimestre inteiro)

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

MATEMÁTICA 

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Atividade: Google Class ,
sequência. 

Atividade: Google 
Class, matemática 
básica 



QUÍMICA Atividades do Estudo das Soluções, será disponibilizado um arquivo de power Point, Com uma Video Aula gravada referente ao estudo das soluções, material que esta na apostila Q5 de química. o qual estará disponível no google Classroom.
obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao 
no google classroom

Será disponibilizado uma 
lista de exercicios 
referente ao estudo das 
soluções no google 
Classroom.

obs todos os horarios 
de atendimento e aulas 
estao no google 
classroom

Video conferencia 
para tutoria na 
resolução dos 
exercicios propostos 
no Google 
Classroom.

ARTE

Pesquisa sobre o que é o 
teatro elisabetano,sua 
origem ,aonde surgiu ,
público alvo ,postagem da 
sua pesquisa no 
classroom.

Atenção: Os horários 
para tutorias e plantão 
de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no 
Classroom. Fique 
atento

EDUCAÇÃO FÍSICA
exercicios fisicos para 
membros superiores 
video

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 3º ADM
13/04 - 2ª feira 14/04 - 3ª feira 15/04 - 4ª feira 16/04 - 5ª feira 17/04 - 6ª feira

MARKT E VENDAS

Aulas Gestão de Negócios; 
(aula 1 - o Empreendedor), 
(aula 2 - Mercado), (aula 3 - 
estratégia de marketing). 
CLASSROOM - 4rdb3md

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

BIOLOGIA

Vírus e os Cinco Reinos 
características e diferenças. 
Vídeo e texto no Classroom e 
Positivo on. Com Questionário 
no final. Entrega até 17/04/20.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

SOCIOLOGIA

Alimentação do Google 
Classroom com orientações de 
atividades baseadas na 
apostila. Exercícios simples, 
croqui e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o Positivo 
On, tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do Ciclo 
de estudo. Ficar atento ao 
Classroom, para seguir o 
cronograma de atividades e 
possíveis alteraçãoes.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

CONTABILIDADE
Livros contábeis, exercícios: 
lançamento livros diário, razão 
e blancete.CLASSROOM - 
7sk5exl

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

LÍNGUA PORTUGUESA Entrega de atividades da 
semana anterior ( Classroom)

Vídeo aula e formulário com 
questões sobre adjuntos 
adnominais e adverbiais 
(Classroom) - entregar até 
20/04

Esclarecimento de dúvidas via 
Classroom ( horário de aula)

Esclarecimento de dúvidas via 
Classroom ( horário de aula)

MATEMÁTICA 
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Atividade: Geometria Plana 
(livro do aluno m11), Google 
Class..Tutorial de dúvidas, 6 
aula.

Atividade matemática básica, 
tutorial de dúvidas (poliedro 
livro do aluno m11) 1 aula

Tutorial de dúvida (poliedro 
livro do aluno m11), 1 aula

QUÍMICA
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Aula gravada (SLIDES).

Formulário-questionário  
disponibilizado no 
GoogleClassroom-ENTREGA 
ATÉ 17/04 



INGLÊS

Google Classrom atividades 
referente a continuaçao de 
conteudo (formulario de 
questoes e apostila) data de 
entrega 17 de Abril.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

ADM DE COMPRAS

Aulas Gestão de negócios: 
Margem de contribuição (aula 
04), Ponto de Equilibrio (aula 
05), Trabalhando com vários 
produto (aulas 06 e 07), 
exercícios. CLASSROOM - 
4rdb3md

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

FÍSICA

Atividades de Acustica, será 
disponibilizado um arquivo em 
power point com uma lista de 
exercicios nos google 
Classroom, material de 
consulta apostila Q11 e Q12 .

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao no 
google classroom

Video aula Gravada de 
Ondulatória e Acustica, sera 
disponibilizada no google 
Classroom, 

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao no 
google classroom

Video conferencia para tutoria 
na resolução dos exercicios 
propostos no Google 
Classroom.

ECONOMIA
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Aulas Gestão de negócios: 
Fluxo de Caixa como 
administrar (aula 08), como 
sair do vermelho (aula 09), o 
plano da empresa (aula 10) - 
conceitos CLASSROOM - 
4rdb3md

INFORMÁTICA

1º Atividade

Assista o vídeo sobre a Guerra 
dos navegadores que está no 
link abaixo depois faça um 
resumo sobre o vídeo.

 Desenvolva o resumo no 
Word, salve o resumo no seu 
computador e depois envie o 
resumo pelo site.

 Essa atividade é individual.
 Entregue essa atividade 

pelo site www.
professorivansouza.com até o 
dia 17/04/2020.
Link do vídeo: https://www.
youtube.com/watch?
v=_TW45Wctsmg

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento



HISTÓRIA
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

 Apostila H8A - Leitura do texto 
sobre A Segunda Guerra 
Mundial, Origens, Conflito, 
Armado, Fases do Conflito, 
grifar as ideias principais.

Responder as atividades na 
apostila H8A - páginas 5 até 9.

FILOSOFIA
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Vídeo aula - Google 
Classroom (combo de 5 aulas 
com conteúdo do 1°Trimestre 
inteiro)

GEOGRAFIA

Alimentação do Google 
Classroom com orientações de 
atividades baseadas na 
apostila. Exercícios simples, 
croqui e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o Positivo 
On, tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do Ciclo 
de estudo. Ficar atento ao 
Classroom, para seguir o 
cronograma de atividades e 
possíveis alteraçãoes.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

LITERATURA Devolutiva e encerramento da 
atividade I 

Suporte online - Classroom e 
Hangouts

Videoaula e atividades - 
Vanguardas europeias  - 
Introdução ao Modernismo

Encerramento da atividade 
anterior

Suporte online - Classroom e 
Hangouts

ARTE
Pesquisa sobre o nascimento 
da fotografia,postar sua 
pesquisa no classroom

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

EDUCAÇÃO FISICA basquete discussão sobre 
regras

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 1º T.I
13/04 - 2ª feira 14/04 - 3ª feira 15/04 - 4ª feira 16/04 - 5ª feira 17/04 - 6ª feira

LÍNGUA PORTUGUESA

Entrega das atividades da 
semana anterior ( Classroom)

Vídeo aula e formulário com 
questões sobre regras 
ortográficas (Classroom) - 
entregar até 20/04 

Esclarecimento de dúvidas via 
Classroom (horário de aula)

Esclarecimento de dúvidas via 
Classroom ( horário de aula)

INGLÊS Google Classrom atividades 
referente a continuaçao de 
conteudo (formulario de questoes 
e apostila) data de entrega 17 de 
Abril.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

BIOLOGIA Níveis de organizações 
Biológicas / Características dos 
seres vivos/ A formação do 
sistema solar. Vídeo e texto no 
Classroom e Positivo on. Com 
Questionário no final. Entrega até 
17/04/20.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

QUÍMICA Atividades postadas no Google 
Classroom referentes ao estudo 
do atomo e modelos atomicos. 

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao no 
google classroom

aula gravada de atomistica e 
modelos atomicos.

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao no 
google classroom

Plantão de duvidas pelo 
Hangouts, resolução de 
exercicios

ARQUITETURA Form sobre Apostila Arquitetura 
(pg 6-9) (ClassRoom) Hangouts (dúvidas 16:30)

APLICATIVOS Vídeo Aula Word Hangouts (dúvidas 16:30)

GEOGRAFIA Alimentação do Google 
Classroom com orientações de 
atividades baseadas na apostila. 
Exercícios simples, croqui e 
pesquisas para as videoaulas, 
além de orientações para o 
Positivo On, tudo em um doc.
Word, Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

Disponibilização das videoaulas, 
parte 2/3 do Ciclo de estudo. 
Ficar atento ao Classroom, para 
seguir o cronograma de 
atividades e possíveis 
alteraçãoes.

10:00 hsTutoria das videoaulas, 
cronograma no Classroom. Parte 
3/3 do Ciclo de estudo



LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 1º Atividade

Faça um algoritmo no VisualG 
para calcular o salário de um 
funcionário baseado nas suas 
horas extras trabalhadas.
Para isso receba por digitação o 
nome do funcionário, dias 
trabalhados, valor do dia 
trabalhado, quantidade de horas 
extras, valor da hora extra.
No final mostre no console do 
VisualG a seguinte tela
Exemplo
Nome do funcionário: Fulano de 
Tal
Dias trabalhados: 22
Quantidade de horas extras: 13 
horas
Salário total a receber incluindo 
horas extras: R$ 2300,00

. Essa atividade é individual.

. Entregue essa atividade pelo 
site www.professorivansouza.
com até o dia 17/04/2020.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

REDAÇÃO Suporte online - Google 
Classroom e Hangouts

Suporte online - Google 
Classroom e Hangouts

Videoaula - Conceito de texto - 
tipo de linguagem, tipo textual, 
domínio discursivo
Atividade de pesquisa e 
classificação de gêneros textuais 
diversos

Suporte online - Google 
Classroom e Hangouts

SISTEMAS OPERACIONAIS Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Form sobre Apostila SO (pg 7-
10) (ClassRoom)

SOCIOLOGIA Alimentação do Google 
Classroom com orientações de 
atividades baseadas na apostila. 
Exercícios simples, croqui e 
pesquisas para as videoaulas, 
além de orientações para o 
Positivo On, tudo em um doc.
Word, Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

Disponibilização das videoaulas, 
parte 2/3 do Ciclo de estudo. 
Ficar atento ao Classroom, para 
seguir o cronograma de 
atividades e possíveis 
alteraçãoes.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

ARTE Leitura do texto pintura futurista 
págiana 28/29 da apostila,
resolução do exercicio da pagina 
30 e fazer a postagrm do seu 
desenho no classroom.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento



EDUCAÇÃO FÍSICA alongamentos gerais vídeo Hangouts (dúvidas 16:30)

FISICA Atividades postadas no Google 
Classrom de Cinemática, power 
point referente as apostila 01. 
cinemática e leis de newton.

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao no 
google classroom

Video Aula gravada referente ao 
Estudo de Cinemtática e Leis de 
newton.

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao no 
google classroom

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao no 
google classroom

DESIGN DIGITAL

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

1º Atividade

Assista o vídeo que está no link 
abaixo depois faça um exemplo 
no Gimp igual ao do vídeo, pode 
ser utilizado outras imagens.

 Essa atividade é individual
 Entregue essa atividade pelo 

site www.professorivansouza.
com até o dia 17/04/2020.
Link do vídeo: https://www.
youtube.com/watch?
v=E1E3M3Bp1gQ

FILOSOFIA
Vídeo aula - Google Classroom 
(combo de 6 aulas com conteúdo 
do 1°Trimestre inteiro)

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

LITERATURA
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Vídeo aula _ Assunto 
abordado: Gêneros literários. 
Atividades complementares 
para fixação de conteúdos.  
Disponível no Classroom

MATEMÁTICA Responder Apostila M3P , 
Pagina 14 Exercicios de 1 à 9, no 
caderno Aula sobre 
CONJUNTOS, enviar foto das 
respostas no Google Class

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Responder Apostila M3P , 
Pagina 14 Exercicios de 1 à 9, no 
caderno Aula sobre 
CONJUNTOS, enviar foto das 
respostas no Google Class

HISTÓRIA
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Apostila H2A- Leitura dos textos 
e grifar as ideias principais sobre 
A Grécia Antiga páginas 4 e 5 , e 
atividade da pagina 6.

Analise de texto Sobre Os 
Gregos, Regiáo, Política e 
Economia, grifar as ideias 
principais e atividades da página 
11.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º T.I
13/04 - 2ª feira 14/04 - 3ª feira 15/04 - 4ª feira 16/04 - 5ª feira 17/04 - 6ª feira

HOME PAGES

1º Atividade

Essa atividade pode ser feita 
individualmente ou em dupla.

 Entregue essa atividade pelo site até 
o dia 17/04/2020.
Faça um site com no mínimo 4 páginas 
sobre prevenção ao Coronavírus, utilize 
para o desenvolvimento do site no 
mínimo as tags citadas abaixo;

 <header>
 <div>
 <nav> para o menu
 <a> para os link s
 <img> para as imagens
 <p>
 <br>
 <hr>
 <font>
 <h1> pode ser utilizada até o nível 6 

<h6>
 <footer>

Obs: Pode ser utilizadas outras tags 
que não foram citadas. Não pode ser 
utilizado CSS no site.

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

LITERATURA
Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

 Vídeoaula sobre a leitura sugerida na 
semana anterior: "O navio negreiro" - 
Castro Alves  e Atividades da apostila: 
Literatura em trânsito - p. 30; Capítulo 2 
da Apostila - Romantismo: Prosa e 
teatro. Leitura e atividades. Todo 
material será disponibilizado no 
Classroom

TÉCNICA DE                                    
PROGRAMAÇÃO

1º Atividade

. Essa atividade é individual.

. Entregue essa atividade pelo site até o 
dia 17/04/2020.
Faça um programa em C# para calcular 
o salário de um funcionário baseado 
nas suas horas extras trabalhadas.
Para isso receba por digitação o nome 
do funcionário, dias trabalhados, valor 
do dia trabalhado, quantidade de horas 
extras, valor da hora extra.
No final mostre no console do NetBeans 
a seguinte tela
Exemplo
Nome do funcionário: Fulano de Tal
Dias trabalhados: 22
Quantidade de horas extras: 13 horas
Salário total a receber incluindo horas 
extras: R$ 2300,00"

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

FILOSOFIA
Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

Vídeo aula - Google Classroom (combo 
de 5 aulas com conteúdo do 1°
Trimestre inteiro)



LÍNGUA PORTUGUESA Entrega de atividades da semana 
anterior (Classroom)

Formulário com questões sobre 
conectores ( Classroom) - entrega até 
dia 13/04; 10h - Hangouts (dúvidas e 
correções de atividades)

Esclarecimento de dúvidas via 
Classroom ( horário de aula)

DES. APLICATIVOS                         
INTERNET

1º Atividade

Assista o vídeo que está no link abaixo 
depois faça um exemplo no Gimp igual 
ao do vídeo, pode ser utilizado outras 
imagens.

 Essa atividade é individual
 Entregue essa atividade pelo site 

www.professorivansouza.com até o dia 
17/04/2020.
Link do vídeo: https://www.youtube.
com/watch?v=E1E3M3Bp1gQ

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

MATEMÁTICA
Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

Atividade: Google Class ,sequência. Atividade: Google Class, matemática 
básica 

HISTÓRIA
Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

Apostila H5A - Capítulo 1 - Texto O 
Antigo Rgime, conceito, política, 
economia e religião - leitura e grifar as 
ideias mais importantes.

Responder as atividades da apostila, 
páginas 8 e 9, no caderno e na apostila. 

ARTE
Pesquisa sobre o que é o teatro 
elisabetano,sua origem ,aonde surgiu ,
público alvo ,postagem da sua pesquisa 
no classroom.

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

EDUCAÇÃO FÍSICA exercicios de membros superiores 
vídeo

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

QUÍMICA Atividades do Estudo das Soluções, será disponibilizado um arquivo de power Point, Com uma Video Aula gravada referente ao estudo das soluções, material que esta na apostila Q5 de química. o qual estará disponível no google Classroom.obs todos os horarios de atendimento e 
aulas estao no google classroom

Será disponibilizado uma lista de 
exercicios referente ao estudo das 
soluções no google Classroom.

obs todos os horarios de atendimento e 
aulas estao no google classroom

Video conferencia para tutoria na 
resolução dos exercicios propostos no 
Google Classroom.

SOCIOLOGIA

Alimentação do Google Classroom com 
orientações de atividades baseadas na 
apostila. Exercícios simples, croqui e 
pesquisas para as videoaulas, além de 
orientações para o Positivo On, tudo em 
um doc.Word, Atividades para o Ciclo 
de estudo. parte1/3.

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

 

Disponibilização das videoaulas, parte 
2/3 do Ciclo de estudo. Ficar atento ao 
Classroom, para seguir o cronograma 
de atividades e possíveis alteraçãoes.

BIOLOGIA

Histórico da classificação biológica/ 
Taxonomia classificação dos organiza 
dos organismos vivos. Vídeo e texto no 
Classroom e Positivo on. Com 
Questionário no final. Entrega até 
17/04/20.

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento



LINGUAGEM                                      
DE PROGRAMAÇÃO

1º Atividade

Essa atividade é individual.
 Entregue essa atividade pelo site até 

o dia 17/04/2020.
Faça um programa em Java para 
calcular o salário de um funcionário 
baseado nas suas horas extras 
trabalhadas.
Para isso receba por digitação o nome 
do funcionário, dias trabalhados, valor 
do dia trabalhado, quantidade de horas 
extras, valor da hora extra.
No final mostre no console do NetBeans 
a seguinte tela
Exemplo
Nome do funcionário: Fulano de Tal
Dias trabalhados: 22
Quantidade de horas extras: 13 horas
Salário total a receber incluindo horas 
extras: R$ 2300,00

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

FÍSICA 
Atividades e Exercícios no google 
Classroom a video aula pressão 
mecanica.

obs todos os horarios de atendimento e 
aulas estao no google classroom

Vídeo aula de pressão hidrostática, 
pressão atmosférica e principio de 
Stevin.a Video aula sera postada no 
Google Classroom.

obs todos os horarios de atendimento e 
aulas estao no google classroom

Video conferencia para tutoria na 
resolução dos exercicios propostos no 
Google Classroom.

TOPOLOGIA DE REDES Form sobre Apostila Redes Pg 14-18 
(ClassRoom) Hangouts (dúvidas 16:30)

GEOGRAFIA

Alimentação do Google Classroom com 
orientações de atividades baseadas na 
apostila. Exercícios simples, croqui e 
pesquisas para as videoaulas, além de 
orientações para o Positivo On, tudo em 
um doc.Word, Atividades para o Ciclo 
de estudo. parte1/3.

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

Disponibilização das videoaulas, parte 
2/3 do Ciclo de estudo. Ficar atento ao 
Classroom, para seguir o cronograma 
de atividades e possíveis alteraçãoes.

INGLÊS
Google Classrom atividades referente a 
continuaçao de conteudo (formulario de 
questoes e apostila) data de entrega 17 
de Abril.

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 3º T.I
13/04 - 2ª feira 14/04 - 3ª feira 15/04 - 4ª feira 16/04 - 5ª feira 17/04 - 6ª feira

BIOLOGIA

Vírus e os Cinco Reinos 
características e diferenças. Vídeo e 
texto no Classroom e Positivo on. 
Com Questionário no final. Entrega 
até 17/04/20.

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

GERENCIAMENTO
Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

UML e seus diagramas

SOCIOLOGIA

Alimentação do Google Classroom 
com orientações de atividades 
baseadas na apostila. Exercícios 
simples, croqui e pesquisas para as 
videoaulas, além de orientações para 
o Positivo On, tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de estudo. 
parte1/3.

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

Disponibilização das videoaulas, parte 
2/3 do Ciclo de estudo. Ficar atento ao 
Classroom, para seguir o cronograma 
de atividades e possíveis alteraçãoes.

TÉCNICA DE                                            
PROGRAMAÇÃO

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

1º Atividade

Essa atividade é individual.
 Entregue essa atividade pelo site 

até o dia 17/04/2020.
Faça um programa em C# com 
formulário para calcular o salário de 
um funcionário baseado nas suas 
horas extras trabalhadas.
Para isso receba por digitação o nome 
do funcionário, dias trabalhados, valor 
do dia trabalhado, quantidade de 
horas extras, valor da hora extra.
No final mostre no formulário os 
seguintes dados
Exemplo
Nome do funcionário: Fulano de Tal
Dias trabalhados: 22
Quantidade de horas extras: 13 horas
Salário total a receber incluindo horas 
extras: R$ 2300,00

LÍNGUA PORTUGUESA Entrega de atividades da semana 
anterior ( Classroom)

Vídeo aula e formulário com questões 
sobre adjuntos adnominais e 
adverbiais (Classroom) - entregar até 
20/04

Esclarecimento de dúvidas via 
Classroom ( horário de aula)

Esclarecimento de dúvidas via 
Classroom ( horário de aula)

MATEMÁTICA
Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

Atividade: Geometria Plana (livro do 
aluno m11), Google Class..Tutorial de 
dúvidas, 6 aula.

Atividade matemática básica, tutorial 
de dúvidas (poliedro livro do aluno 
m11) 1 aula

Tutorial de dúvida (poliedro livro do 
aluno m11), 1 aula

QUÍMICA
Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

Aula gravada (SLIDES).
Formulário-questionário  
disponibilizado no GoogleClassroom-
ENTREGA ATÉ 17/04 

INGLÊS
Google Classrom atividades referente 
a continuaçao de conteudo (formulario 
de questoes e apostila) data de 
entrega 17 de Abril.

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento



FÍSICA 

Atividades de Acustica, será 
disponibilizado um arquivo em power 
point com uma lista de exercicios nos 
google Classroom, material de 
consulta apostila Q11 e Q12 .

obs todos os horarios de atendimento 
e aulas estao no google classroom

Video aula Gravada de Ondulatória e 
Acustica, sera disponibilizada no 
google Classroom, 

obs todos os horarios de atendimento 
e aulas estao no google classroom

Video conferencia para tutoria na 
resolução dos exercicios propostos no 
Google Classroom.

SISTEMAS DE                                         
BANCO DE DADOS

1º Atividade

Essa atividade é individual.
 Entregue essa atividade pelo site 

até o dia 17/04/2020.
Faça um script em SQL que atenda o 
exemplo abaixo, no final copie todo o 
código em SQL que foi utilizado para 
o desenvolvimento do banco de dados 
e tabelas no Word, depois envie no 
site do Professor Ivan.

Imagem do diagrama ao lado --->

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

LINGUAGEM DE                                      
PROGRAMAÇÃO

1º Atividade

Essa atividade é individual.
 Entregue essa atividade pelo site 

até o dia 17/04/2020.
Faça um programa em Java para 
calcular o salário de um funcionário 
baseado nas suas horas extras 
trabalhadas.
Para isso receba por digitação o nome 
do funcionário, dias trabalhados, valor 
do dia trabalhado, quantidade de 
horas extras, valor da hora extra.
No final mostre no console do 
NetBeans a seguinte tela
Exemplo
Nome do funcionário: Fulano de Tal
Dias trabalhados: 22
Quantidade de horas extras: 13 horas
Salário total a receber incluindo horas 
extras: R$ 2300,00

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

MODELAGENS Hangouts (dúvidas 17:30)
Form sobre Video Aula -
levantamentos de Requisitos  
(ClassRoom)

HISTÓRIA
Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

 Apostila H8A - Leitura do texto sobre 
A Segunda Guerra Mundial, Origens, 
Conflito, Armado, Fases do Conflito, 
grifar as ideias principais.

Responder as atividades na apostila 
H8A - páginas 5 até 9.

FILOSOFIA
Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

Vídeo aula - Google Classroom 
(combo de 5 aulas com conteúdo do 
1°Trimestre inteiro)



GEOGRAFIA

Alimentação do Google Classroom 
com orientações de atividades 
baseadas na apostila. Exercícios 
simples, croqui e pesquisas para as 
videoaulas, além de orientações para 
o Positivo On, tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de estudo. 
parte1/3.

Disponibilização das videoaulas, parte 
2/3 do Ciclo de estudo. Ficar atento ao 
Classroom, para seguir o cronograma 
de atividades e possíveis alteraçãoes.

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

LITERATURA Devolutiva e encerramento da 
atividade I 

Suporte online - Classroom e 
Hangouts

Videoaula e atividades - Vanguardas 
europeias  - Introdução ao 
Modernismo

Encerramento da atividade anterior

Suporte online - Classroom e 
Hangouts

ARTE
Pesquisa sobre o nascimento da 
fotografia,postar sua pesquisa no 
classroom

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento

EDUCAÇÃO FISICA basquete discussão sobre regras 
video

Atenção: Os horários para tutorias e 
plantão de dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. Fique atento



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 1º EM Regular
13/04 - 2ª feira 14/04 - 3ª feira 15/04 - 4ª feira 16/04 - 5ª feira 17/04 - 6ª feira

MATEMÁTICA 
Atividade: conjunto,trilha
(noção de conjuntos, para 
14/04)

Caracteristicas de funções, 
funçăo composta(caderno do 
aluno e livro de atividades),
tutorial 6aula

Tutorial de dúvidas: funções, 
3 aula

Tutorial de dúvidas: função 
inversa 4 aula.

GEOGRAFIA

Hangout - Dia 13/04  às 
08h00  - Mapa e seus 
elementos e esclarecimento 
de dúvidas (Apostila Positivo 
- Unidade 2 - páginas 26 a 
36) - Comentários/correções 
atividades sobre Cartografia 
/Trilhas da Unidade 2 - 
liberada 

BIOLOGIA

Níveis de organizações 
Biológicas / Características 
dos seres vivos/ A formação 
do sistema solar. Vídeo e 
texto no Classroom e 
Positivo on. Com 
Questionário no final. 
Entrega até 17/04/20.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos 
no Classroom. Fique atento

INTERPRETAÇÃO Entrega de atividades da 
semana anterior (Classroom)

10h - Hangouts ( dúvidas e 
correções de atividades) - 
Vídeo aula e atividades 
sobre discurso direto e 
indireto ( Classroom) - 
entregar até 20/04

Esclarecimento de dúvidas 
via Classroom ( horário de 
aula)

Esclarecimento de dúvidas 
via Classroom                
(horário de aula)

HISTÓRIA

Fazer um resumo sobre a 
História do povo Hebreu 
(volume 1 - capítulo 5). Data 
de entrega da atividade será 
no dia 20/04. Solicitação da 
atividade estará no 
classroom

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos 
no Classroom. Fique atento

Video aula : link no classroom

QUÍMICA
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos 
no Classroom. Fique atento

Aula gravada (SLIDES).

Formulário-questionário  
disponibilizado no 
GoogleClassroom-
ENTREGA ATÉ 17/04 

ATUALIDADES
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos 
no Classroom. Fique atento

Trabalho: A situação da 
mulher hoje no Brasil. 
Entregar via Classroom em  
24/04/2020.



INGLÊS

Google Classrom atividades 
referente a continuaçao de 
conteudo (formulario de 
questoes e apostila) data de 
entrega 17 de Abril.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos 
no Classroom. Fique atento

LITERATURA
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos 
no Classroom. Fique atento

Vídeo aula. Tema: Gêneros 
em prosa contemporâneos. 
Proposta de exercícios: 
Apostila, páginas46 e 47.  
Disponível no Classroom

Na sequência, Hora de 
estudo, revisão em gêneros 
literários, páginas 53 a 56.  
Disponível no Classroom

GRAMÁTICA Entrega de atividades da 
semana anterior (Classroom)

10h - Hangouts ( dúvidas e 
correções de atividades) - 
Vídeo aula e atividades de 
sílaba e encontro vocálico                
(Classroom) - entregar até 
20/04

Esclarecimento de dúvidas 
via Classroom ( horário de 
aula)

Esclarecimento de dúvidas 
via Classroom ( horário de 
aula)

EMPREENDEDORISMO

Atividade - O empreendedor 
- fime "O menino que 
descobriu o venro". 
CLASSROOM  - 
EMPREENDEDORISMO 1 -
Ensino médio - Codigo - 
w75fkto

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos 
no Classroom. Fique atento

FILOSOFIA
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos 
no Classroom. Fique atento

Vídeo aula - Google 
Classroom (combo de 6 
aulas com conteúdo do 1°
Trimestre inteiro)

 

FÍSICA

Atividades postadas no 
Google Classrom de 
Cinemática, power point 
referente as apostila 01. 
cinemática e leis de newton.

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao 
no google classroom

Video Aula gravada 
referente ao Estudo de 
Cinemtática e Leis de 
newton.

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao 
no google classroom

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao 
no google classroom

REDAÇÃO Suporte online - Google 
Classroom e Hangouts

Suporte online - Google 
Classroom e Hangouts

Videoaula - Conceito de 
texto - tipo de linguagem, 
tipo textual, domínio 
discursivo
Atividade de pesquisa e 
classificação de gêneros 
textuais diversos

Suporte online - Google 
Classroom e Hangouts



SOCIOLOGIA

Alimentação do Google 
Classroom com orientações 
de atividades baseadas na 
apostila. Exercícios simples, 
croqui e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o Positivo 
On, tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do 
Ciclo de estudo. Ficar atento 
ao Classroom, para seguir o 
cronograma de atividades e 
possíveis alteraçãoes.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos 
no Classroom. Fique atento

ARTE

Inicio capitulo 2 da apostila,
fazer a leitura das paginas 
20/21 e responder as 
quesgtões da pagina 20, 
com postagem das 
respostas no classroom.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos 
no Classroom. Fique atento

EDUCAÇÃO FISICA vídeo aula, desafio circuito
(Classroom)

 Hangouts 11h às 10h 
(correções das atividades) 
tirar duvidas 



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º  EM Regular
13/04 - 2ª feira 14/04 - 3ª feira 15/04 - 4ª feira 16/04 - 5ª feira 17/04 - 6ª feira

GEOGRAFIA

Hangout - Dia 13/04 às 09h00 
-  Migraçoes e Identidade 
Regional -  comentários e 
esclarecimento de dúvidas 
(Apostila Positivo - Unidade 14 
- páginas 25 a 34)  - 
Correção/comentários das 
atividades  e Trilha da 
Unidade 14 

FILOSOFIA

Vídeo aula - Google 
Classroom (combo de 5 aulas 
com conteúdo do 1°Trimestre 
inteiro)

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

SOCIOLOGIA

Alimentação do Google 
Classroom com orientações 
de atividades baseadas na 
apostila. Exercícios simples, 
croqui e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o Positivo 
On, tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do Ciclo 
de estudo. Ficar atento ao 
Classroom, para seguir o 
cronograma de atividades e 
possíveis alteraçãoes.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

BIOLOGIA

Histórico da classificação 
biológica/ Taxonomia 
classificação dos organiza dos 
organismos vivos. Vídeo e 
texto no Classroom e Positivo 
on. Com Questionário no final. 
Entrega até 17/04/20.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

LÍNGUA PORTUGUESA
Entrega de atividades da 
semana anterior (Classroom)

Vídeo aula e atividades sobre 
formas verbais rizotônicas e 
arrizotônicas ( Classroom) - 
entregar até 20/04

10h - Hangouts ( dúvidas e 
correções de atividades)

Esclarecimento de dúvidas via 
Classroom ( horário de aula)

MATEMÁTICA 

Atividades: matrizes( caderno 
do aluno, volume 5) trilha..
positivo on 14/04.

Tutorial de dúvidas: Sistemas 
Lineares.(volume 5) 5 aula

Tutorial de dúvidas: Sistemas 
Lineares.(volume 5) 5 aula



QUÍMICA

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento Aula gravada (SLIDES).

Formulário-questionário  
disponibilizado no 
GoogleClassroom-ENTREGA 
ATÉ 17/04 

HISTÓRIA

Fazer um resumo sobre O 
antigo Regime(volume 5 - 
capitulo 23). Data de entrega 
da atividade será para o dia 
20/04. A solicitação da 
atividade estará no classroom

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Video aula : link no 
classroom

LITERATURA

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Considerações sobre o 
Romantismo em Portugal: 
Contexto histórico, principais 
autores; Videoaula sobre o 
livro "Amor de Perdição" - 
Camilo Castelo Branco - 
audiolivro

INGLÊS

Google Classrom atividades 
referente a continuaçao de 
conteudo (formulario de 
questoes e apostila) data de 
entrega 17 de Abril.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

FÍSICA

Atividades e Exercícios no 
google Classroom a video aula 
pressão mecanica.

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao no 
google classroom

Vídeo aula de pressão 
hidrostática, pressão 
atmosférica e principio de 
Stevin.a Video aula sera 
postada no Google 
Classroom.

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao no 
google classroom

Video conferencia para tutoria 
na resolução dos exercicios 
propostos no Google 
Classroom.

ARTES

Inicio do capitulo2,fazer leitura 
das páginas 21 respondendo 
as questões,22,23 e 24 
respondendo o momento de 
refletir da pagina 24 ,postar 
suas respostas no classroom.  

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

EDUCAÇÃO FÍSICA
exercicios de membros 
superiores vídeo

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento



0 ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 3 EM Regular
13/04 - 2ª feira 14/04 - 3ª feira 15/04 - 4ª feira 16/04 - 5ª feira 17/04 - 6ª feira

GEOGRAFIA

Hangout - Dia 13/04 às 10h00  
- Comentários  e dúvidas 
sobre as "Grandes Questões 
ambientais e energéticas" 
(Apostila Positivo - Unidade 26 
- páginas 32 a 42)   
Correção/comentários sobre 
atividade e Trilha da Unidade 
26 

FILOSOFIA
Vídeo aula - Google 
Classroom (combo de 5 aulas 
com conteúdo do 1°Trimestre 
inteiro)

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

SOCIOLOGIA

Alimentação do Google 
Classroom com orientações 
de atividades baseadas na 
apostila. Exercícios simples, 
croqui e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o Positivo 
On, tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do Ciclo 
de estudo. Ficar atento ao 
Classroom, para seguir o 
cronograma de atividades e 
possíveis alteraçãoes.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

BIOLOGIA

Vírus e os Cinco Reinos 
características e diferenças. 
Vídeo e texto no Classroom e 
Positivo on. Com Questionário 
no final. Entrega até 17/04/20.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

LÍNGUA PORTUGUESA Entrega de atividades da 
semana anterior (Classroom)

Atividades de revisão sobre 
frase, oração e período ( 
Classroom) - entregar até 
20/04

Esclarecimento de dúvidas via 
Classroom ( horário de aula)

10h - Hangouts (dúvidas e 
correções de atividades)

MATEMÁTICA 
Atividades: Função tangente
(volume 9),matemática básica, 
trilha positivo on(14/04

Tutorial de dúvidas : distância 
de dois pontos(volume 9) 1 
aula.

Tutorial de dúvidas: distância 
de dois pontos(volume 9),3 
aula.

Tutorial de dúvidas : distância 
de dois pontos (volume 9),6 
aula.

QUÍMICA
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Aula gravada (SLIDES).

Formulário-questionário  
disponibilizado no 
GoogleClassroom-ENTREGA 
ATÉ 17/04 



HISTÓRIA

Fazer um resumo sobre o 
Governo de Getúlio Vargas 
entre os anos de 1934 a 1940
(volume 9 - capitulo 38). A 
data da entrega da atividade 
será no dia 20/04

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Video aula : link no 
classroom

LITERATURA Devolutiva e encerramento da 
atividade I 

Suporte online - Classroom e 
Hangouts

Videoaula e atividades - 
Vanguardas europeias  - 
Introdução ao Modernismo

Encerramento da atividade 
anterior

Suporte online - Classroom e 
Hangouts

INGLÊS

Google Classrom atividades 
referente a continuaçao de 
conteudo (formulario de 
questoes e apostila) data de 
entrega 17 de Abril.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

FÍSICA

Atividades de Acustica, será 
disponibilizado um arquivo em 
power point com uma lista de 
exercicios nos google 
Classroom, material de 
consulta apostila Q11 e Q12 .

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao no 
google classroom

Video aula Gravada de 
Ondulatória e Acustica, sera 
disponibilizada no google 
Classroom, 

obs todos os horarios de 
atendimento e aulas estao no 
google classroom

Video conferencia para tutoria 
na resolução dos exercicios 
propostos no Google 
Classroom.

ARTES

Inicio do cápitulo 2 nascimento 
da fotografia ,leia a página 19 
e 20 e respomda as questões 
da página 19 postando suas 
respostas no classroom.

 

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

EDUCAÇÃO FÍSICA
jogos cooperativos uma 
introduçao ao trabalho de 
equipe vídeo

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento


