FUNDAMENTAL 2

6A

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 6A

-----

Disciplina

27/04 - 2ª feira

28/04 - 3ª feira

29/04 - 4ª feira

Revisão de Conteúdo: Apostila
volume 1, através do link
disponível na plataforma google.
SPE - Positivo

Correção das atividades da
semana anterior, através do
Gabarito enviado pela Plataforma
Google; Caderno de Atividades Atividades complementares
sobre hipônimo e hiperônimo páginas 25, 26 e 27. Enviar pela
própria plataforma. Plantão de
duvídas e suporte através do
Hangouts, das 14h00 às 15h50.

Português - Cód.
Class: sekruzk

Plantão de atendimento das 08:
00 às 08:50 hrs; Assistir ao vídeo
disponível no google classrom;
Fazer a atividade que estará em
um link disponível no google
classroom

Inglês - Cód. Class:
2dotvww

Arte - Cód. Class:
zwy2gbc

Assistir o vídeo sobre A Arte no Antigo
Egito,link disponibilizado no google
classroom.

Plantão de atendimento no
hangouts ás 10:00/10:50. Link
disponibilizado no classroom
Regras do Basquetebol, a
atividade estará disponível no
classroom. Plantão de dúvidas
hangouts 10:00 ás 10:50hs link
no classrom.

Ed. Física - Cód.
Class: o6efmin

Matemática - Cód.
Class: qogx2yi

Ciências - Cód.
Class: bgnnrlg

30/04 - 5ª feira

Fazer a leitura da página 45, 46 e 47
da apostila com os respectivos
exercícios referente aos Critérios de
Divisibilidade.
Atividades da apostila pág. 36, 42 e
43.

Plantão de dúvidas no hangouts
das 9:00 as 10:00 horas

Fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4 da
página 47 e 48 da apostila.

Atividades no caderno de
Atividades, cap 1 e 2. Plantão de
dúvidas no Hangouts das 14h às
15h.

01/05 - 6ª feira

FUNDAMENTAL 2

6A

Video aula: Atenas e Esparta
(Volume 1 - Capítulo 4 - Apostila
Positivo)

HIstória - Cód.
Class:7icadax

Geografia - Cód.
Class: 275cq3b

Filosofia - Cód.
Class: nehwljt

Durante esta semana, vamos dar
continuidade ao que foi orientado
anteriormente, o aluno que estiver
adiantado, e o responsável entender
que o mesmo está sendo prejudicado,
entrar em contato através da
plataforma Google (se não houver
resposta em dois dias, entrar em
contato pelo e-mail:
professorthigeo@gmail.com). As
novas atividades e/ou orientações
serão comunicadas pelo Mural
(Classroom, Sala de Aula) e todas as
tutorias, previamente agendadas com
pelo menos dois dias de antecedência,
serão disponibilizadas pelo
HANGOUTS, ou seja, tudo se
concentrará na plataforma Google
Qualquer dificuldade, emergencial, se
comunicar pelo e-mail.
Atenciosamente Profº Thiago Araujo

Continuidade nas aulas gravadas.
Atividade referente aos conteúdos
abordados nas aulas. Será feito pela
própria plataforma do Google
Classroom.

Continuidade da atividade da semana
anterior + Plant. Duv. Hang. 27/04 - 2ª
Projeto - Cód.Class: feira (15:00) https://hangouts.google.
com/group/YQD32r3VjUpLkuVy7

qo3qpb3

Tutoria para tirar dúvidas e/ou
conversar com o professor.
Horário 08:30 às 09:00 hs O link
de acesso para o Hangouts será
disponibilizado com 20 minutos
de antecedência.

Hangouts: As reuniões no
hangouts eu combino os horários
com os alunos nos grupos

FUNDAMENTAL 2

Empreendedorismo
- Cód. Class:
dnmia4c

Produção de Texto
Cód.Class: o5ubbhb

6A

Continuidade da atividade
proposta da criação do objeto,
em paralelo com a disciplina de
PROJETOS. Duvidas Google
Class e grupo de Whatssapp de
segunda e quarta-feira das 10h
as 14:00
Atividade sobre resenha crítica
Plantão de dúvidas no hangouts
(14:00 às 14:30)

FUNDAMENTAL 2

6B

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 6B
27/04 - 2ª feira

28/04 - 3ª feira
Revisão de Conteúdo: Apostila
volume 1, através do link
disponível na plataforma
google. SPE - Positivo

PORTUGUÊS - Cód.
Class: lg3uids

INGLÊS - Cód.
Class: 5kxab6

POSITIVO ON: Finalizar as trilhas
do volume 1 (livro 1 até dia 30/4 estão liberadas desde 17/03 !!)

29/04 - 4ª feira
Correção das atividades da
semana anterior, através do
Gabarito enviado pela
Plataforma Google; Caderno
de Atividades - Atividades
complementares sobre
hipônimo e hiperônimo páginas 25, 26 e 27. Enviar
pela própria plataforma.
Plantão de duvídas e suporte
através do Hangouts, das
14h00 às 15h50.

Google Classroom - videoaula
e atividade 6 (There be)

Assistir o vídeo sobre A Arte no

30/04 - 5ª feira

HANGOUT TODA 3a e 6a feira
das 14 as 15h (LINK NO
CLASSROOM)
Plantão de atendimento no
hangouts ás 11:00/11:50. Link
disponibilizado no classroom

ARTE - Cód.Class: Antigo Egito,link disponibilizado no
google classroom.
y7xk3wv.

Handebol: fundamentos e
posições. O conteúdo estará
disponível no Google
Classroom a partir do dia 30/04
e deverá ser entregue via
Classroom até dia 15/05.

EDUCAÇÃO FÍSICA
- Cód. Class:
vfxyufh
Fazer a leitura da página 45, 46 e

Plantão de dúvidas no

MATEMÁTICA 47 da apostila com os respectivos
hangouts das 9:00 as 10:00
Cód.Class: fch776u exercícios referente aos Critérios de horas

Fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4
da página 47 e 48 da apostila

Divisibilidade.

Ciências - Cód.
Class: bgnnrlg

Atividades da apostila pág. 36, 42 e
43.

Atividades no caderno de
Atividades, cap 1 e 2. Plantão
de dúvidas no Hangouts das
14h às 15h.

01/05 - 6ª feira

FUNDAMENTAL 2

6B

Video aula: Atenas e Esparta ( Hangouts: As reuniões no
Volume 1 - Capítulo 4 hangouts eu combino os
Apostila Positivo)
horários com os alunos nos
grupos

HIstória - Cód.
Class: s4vlnfe

Geografia - Cód.
Class: rr4sqfc

Filosofia - Cód.
Class: gxkmkaq

Projeto - Cód.
Class: nw6hu6x

Durante esta semana, vamos dar
continuidade ao que foi orientado
anteriormente, o aluno que estiver
adiantado, e o responsável entender
que o mesmo está sendo
prejudicado, entrar em contato
através da plataforma Google (se
não houver resposta em dois dias,
entrar em contato pelo e-mail:
professorthigeo@gmail.com). As
novas atividades e/ou orientações
serão comunicadas pelo Mural
(Classroom, Sala de Aula) e todas
as tutorias, previamente agendadas
com pelo menos dois dias de
antecedência, serão
disponibilizadas pelo HANGOUTS,
ou seja, tudo se concentrará na
plataforma Google Qualquer
dificuldade, emergencial, se
comunicar pelo e-mail.
Atenciosamente Profº Thiago
Araujo
Continuidade nas aulas gravadas.
Atividade referente aos conteúdos
abordados nas aulas. Será feito
pela própria plataforma do Google
Classroom.
Continuidade da atividade da
semana anterior + Plant. Duv.
Hang. 27/04 - 2ª feira (15:00) https:
//hangouts.google.
com/group/YQD32r3VjUpLkuVy7

Tutoria para tirar dúvidas e/ou
conversar com o professor.
Horário 08:30 às 09:00 hs O
link de acesso para o Hangouts
será disponibilizado com 20
minutos de antecedência.

FUNDAMENTAL 2

6B

Continuidade da atividade proposta
da criação do objeto, em paralelo
Empreendedorismo com a disciplina de PROJETOS.
- Cód.Class:
Duvidas Google Class e grupo de
Whatssapp de segunda e quarta5lg5qby
feira das 10h as 14:00

Produção de Texto
Cód.Class: zaedvyc

Atividade sobre resenha crítica
Plantão de dúvidas no
hangouts (14:00 às 14:30)

FUNDAMENTAL 2

7A

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 7A
27/04 - 2ª feira

28/04 - 3ª feira

Arte - Cód.Class:
tejrpkk

Positivo on vol.1 - unidade 2: The
present; vol. 1 - unidade 2:
Indefinite pronouns, vol. 1 unidade 2: Giving advice Assistir a video aula no Google
classroom antes de fazer as
atividades do Positivo on.
Assistir o filme O alto da
Compadecida e reponder as
questões disponibilizadas no
google classroom juntamente
com o link do filme.

Plantão hanouts ás 12:00/12:
50.link disponibilizado no
google classroom.

Basquete: fundamentos e
posições. O conteúdo estará
disponível no Google
Classroom a partir do dia
30/04 e deverá ser entregue
via Classroom até dia 15/05.

Ed. Física - Cód.
Class: M3a2m6s

Matemática - Cód.
Class: w2nhy5w

30/04 - 5ª feira

Gabarito das atividades
Suporte e plantão de dúvidas
anteriores através de material pelo Hangouts, através do link
disponível na Plataforma
já utilizado, das 08h às 08h50.
Google; Revisão de
Conteúdos disponíveis no
SPE-POSITIVO - Semana 1 a
4; Caderno de atividades:
leitura da página 18,
exercícios das páginas 19, 20,
21 e 22.

Português - Cód.
Class: bdl2ga

Inglês - Cód. Class:
cnidltg

29/04 - 4ª feira

Fazer a leitura da página 55, 56 e Plantão de dúvidas no
57 da apostila com os
hangouts das 8:00 as 9:00
respectivos exercícios referente a horas
Subtração de Números Inteiros.

Fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4
da página 57 da apostila

01/05 - 6ª feira

FUNDAMENTAL 2

Ciências - Cód.
Class: 6amajsp

7A

Atividades da apostila pag. 20
até 25.

Revisão ePlantão de dúvidas
no Hangouts das 15h às 16h.

Video aula: A África ( Volume
2 - Capítulo 5 - Apostila
Positivo )

HIstória - Cód.
Class: dmh2pzq

Geografia - Cód.
Class: b4oenwr

Filosofia - Cód.
Class: insntug

Durante esta semana, vamos dar
continuidade ao que foi orientado
anteriormente, o aluno que
estiver adiantado, e o
responsável entender que o
mesmo está sendo prejudicado,
entrar em contato através da
plataforma Google (se não
houver resposta em dois dias,
entrar em contato pelo e-mail:
professorthigeo@gmail.com). As
novas atividades e/ou
orientações serão comunicadas
pelo Mural (Classroom, Sala de
Aula) e todas as tutorias
previamente agendadas, com
pelo menos dois dias de
antecedência, serão
disponibilizadas pelo
HANGOUTS, ou seja, tudo se
concentrará na plataforma
Google. Qualquer dificuldade,
emergencial, se comunicar pelo
e-mail. Atenciosamente, Profº
Thiago Araujo

Tutoria para tirar dúvidas e/ou
conversar com o professor.
Horário 09:15 às 09:45 hs O
link de acesso para o
Hangouts será disponibilizado
com 20 minutos de
antecedência.

Continuidade nas aulas
gravadas. Atividade referente
aos conteúdos abordados nas
aulas. Será feito pela própria
plataforma do Google
Classroom.

Hangouts: As reuniões no
hangouts eu combino os
horários com os alunos nos
grupos

FUNDAMENTAL 2

7A

Continuidade da atividade da
semana anterior + Plant. Duv.
Projeto - Cód.Class: Hang. 27/04 - 2ª feira (15:00)
rjrfwnm
https://hangouts.google.
com/group/YQD32r3VjUpLkuVy7

Empreendedorismo
- Cód. Class:
kro577s

Produção de Texto Cód. Class: kjyyt7l

Continuidade da atividade
proposta da criação do objeto,
em paralelo com a disciplina de
PROJETOS. Duvidas Google
Class e grupo de Whatssapp de
segunda e quarta-feira das 10h
as 14:00

Atividade sobre texto de
divulgação científica
Plantão no Hangouts (13:00h
às 13:30)
Link no Classroom

FUNDAMENTAL 2

7B

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 7B
27/04 - 2ª feira

28/04 - 3ª feira

Português - Cód. Class:
da56g7r

Inglês - Codigo Class:
mtjaedl

Arte - Cód.Class: 4hiptet

29/04 - 4ª feira

30/04 - 5ª feira

Gabarito das atividades
anteriores através de material
disponível na Plataforma
Google; Revisão de
Conteúdos disponíveis no
SPE-POSITIVO - Semana 1
a 4; Caderno de atividades:
leitura da página 18,
exercícios das páginas 19,
20, 21 e 22.

Suporte e plantão de dúvidas
pelo Hangouts, através do
link já utilizado, das 08h às
08h50.

Positivo on vol.1 - unidade 2: The
present; vol. 1 - unidade 2: Indefinite
pronouns, vol. 1 - unidade 2: Giving
advice - Assistir a video aula no
Google classroom antes de fazer as
atividades do Positivo on. .
Assistir o filme O alto da
Compadecida e reponder as
questões disponibilizadas no
classroom juntamente com o link do
filme.

Plantão hanouts das 10:00
ás 10:50, link disponibilizado
no google classroom.

Basquete: fundamentos e
posições. O conteúdo estará
disponível no Google
Classroom a partir do dia
30/04 e deverá ser entregue
via Classroom até dia 15/05.

Ed. Física - Cód. Class:
hlap7c2

Matemática - Cód.Class:
mneexwx

Fazer a leitura da página 55, 56 e 57 Plantão de dúvidas no
da apostila com os respectivos
hangouts das 8:00 as 9:00
exercícios referente a Subtração de horas
Números Inteiros.

Fazer os exercícios 1, 2, 3 e
4 da página 57 da apostila

01/05 - 6ª feira

FUNDAMENTAL 2

Ciências - Cód. Class:
6amajsp

7B

Atividades da apostila pag. 20 até
25.

Revisão ePlantão de dúvidas
no Hangouts, das 15h às 16h
Video aula: A África ( Volume Hangouts: As reuniões no
2 - Capítulo 5 - Apostila
hangouts eu combino os
Positivo )
horários com os alunos nos
grupos

HIstória - Cód. Class:
de2aa7c

Geografia - Cód. Class:
ahs6lvv

Filosofia - Cód. Class:
plwq6s3

Durante esta semana, vamos dar
continuidade ao que foi orientado
anteriormente, o aluno que estiver
adiantado, e o responsável entender
que o mesmo está sendo
prejudicado, entrar em contato
através da plataforma Google (se
não houver resposta em dois dias,
entrar em contato pelo e-mail:
professorthigeo@gmail.com). As
novas atividades e/ou orientações
serão comunicadas pelo Mural
(Classroom, Sala de Aula) e todas
as tutorias previamente agendadas,
com pelo menos dois dias de
antecedência, serão disponibilizadas
pelo HANGOUTS, ou seja, tudo se
concentrará na plataforma Google.
Qualquer dificuldade, emergencial,
se comunicar pelo e-mail.
Atenciosamente, Profº Thiago
Araujo

Tutoria para tirar dúvidas
e/ou conversar com o
professor. Horário 09:15 às
09:45 hs O link de acesso
para o Hangouts será
disponibilizado com 20
minutos de antecedência.

Continuidade nas aulas
gravadas. Atividade referente
aos conteúdos abordados
nas aulas. Será feito pela
própria plataforma do Google
Classroom.

FUNDAMENTAL 2

Projeto - Cód.Class:
yw64zze

Empreendedorismo - Cód.
Class: m74w4yy

Produção de Texto - Cód.
Class: medfwib

7B

Continuidade da atividade da
semana anterior + Plant. Duv.
Hang. 27/04 - 2ª feira (15:00) https:
//hangouts.google.
com/group/YQD32r3VjUpLkuVy7
Continuidade da atividade proposta
da criação do objeto, em paralelo
com a disciplina de PROJETOS.
Duvidas Google Class e grupo de
Whatssapp de segunda e quartafeira das 10h as 14:00
Atividade sobre texto de
divulgação científica
Plantão no Hangouts (13:00h
às 13:30)
Link no Classroom

FUNDAMENTAL 2

8A

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 8A
27/04 - 2ª feira
28/04 - 3ª feira
Português - Cód.
Class: fzvjef

Reforçando o gênero textual crônica.
Segue vídeo aula disponível na
plataforma Google SPE Positivo

Exercícios na apostila 1,
finalizando o assunto
abordado no vídeo

POSITIVO ON: Finalizar as trilhas do

Google Classroom - videoaula
e atividade 6 (Superlative
Adjectives)

Inglês - Cód.Class: volume 1 (livro 1 até dia 30/4 - estão
liberadas desde 17/03 !!)
xpilevb
Arte - Cód.Class:
jveuxxp

Leitura e observação das pág.24 e 25
repondendo as questões da pág,25
(apostila 1).Postando sua respostas
no classroom.

30/04 - 5ª feira

HANGOUT TODA 3a e 6a
feira das 15 as 16h (LINK NO
CLASSROOM)
Plantão de atendimento no
hangouts das 11:00 ás 11:50,
link disponibilizado no
classroom.
Futsal: fundamentos e
posições. O conteúdo estará
disponível no Google
Classroom a partir do dia
30/04 e deverá ser entregue
via Classroom até dia 15/05.

Ed. Física - Cód.
Class: pdzv5js

Assistir a vídeo aula: Porcentagem 1
(Regra de Três)

Matemática - Cód.
Class: ahj4qfa

Ciências - Cód.
Class: btvna4v

29/04 - 4ª feira
Esclarecimento de dúvidas,
conversa pelo Hangouts,no
dia 30/04, de 14h às 14h50

Leitura das págs 34 até 39 da
Apostila . Exercícios das pág. 40 e
41.

Assistir a vídeo aula:
Porcentagem 2 (Regra de
Três) Resolução de
problemas

Tirando dúvidas: no
Hangouts às 10:30 hs,
enviarei o convite através
do aluno representante e
wathsapp, farei mais um
atendimento a partir 11:
30, para os alunos que
não conseguirem acesso
no primeiro horário.
Resolver o caderno de
Atividade Plantão de
dúvidas no Google
Hangouts das 16h até as
17.

01/05 - 6ª feira

FUNDAMENTAL 2

8A

Vídeo aula : A 2º fase da
Revolução Francesa e
Napoleão Bonaparte ( Volume
1 - Capítulo 4 - Apostila
Positivo )

HIstória - Cód.
Class: vwgnehu

Geografia - Cód.
Class: tublb7p

Durante esta semana, vamos dar
continuidade ao que foi orientado
anteriormente, o aluno que estiver
adiantado, e o responsável entender
que o mesmo está sendo prejudicado,
entrar em contato através da
plataforma Google (se não houver
resposta em dois dias, entrar em
contato pelo e-mail:
professorthigeo@gmail.com). As
novas atividades e/ou orientações
serão comunicadas pelo Mural
(Classroom, Sala de Aula) e todas as
tutorias previamente agendadas, com
pelo menos dois dias de
antecedência, serão disponibilizadas
pelo HANGOUTS, ou seja, tudo se
concentrará na plataforma Google.
Qualquer dificuldade, emergencial, se
comunicar pelo e-mail.
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Filosofia - Cód.
Class: ynrwn5m

Continuidade nas aulas gravadas.
Atividade referente aos conteúdos
abordados nas aulas. Será feito pela
própria plataforma do Google
Classroom.

Projeto - Cód.
Class: 2p375z4

Cont. da ativ. da Semana Anterior +
Plant. Duv. Hang. Segunda
27/04/2020 (15:30) https://hangouts.
google.
com/group/Kb9CDvPhczEPQx5VA

Tutoria para tirar dúvidas e/ou
conversar com o professor.
Horário 10:00 às 10:30 hs O
link de acesso para o
Hangouts será disponibilizado
com 20 minutos de
antecedência.

Hangouts: As reuniões no
hangouts eu combino os
horários com os alunos nos
grupos

FUNDAMENTAL 2

8A

Continuidade da atividade proposta
criação do objeto, em paralelo com
Empreendedorismo da
a disciplina de PROJETOS. Duvidas
- Cód.Class:
Google Class e grupo de Whatssapp
mpscoen
de segunda e quarta-feira das 10h as
14:00

Produção de Texto
- Cód.Class: otinofd

Videoaula - Gêneros de
tipologia dissertativa
Atividade relacionada ao
conteúdo
Plantão de dúvidas no
Hangouts (12:00 às 12:30)
Link no classroom

FUNDAMENTAL 2

9A

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 9ºA
27/04 - 2ª feira
Revisão dos conteúdos: estrutura da
oração e orações subordinadas
Português - Cód.Class: substantivas.Vídeo disponível na
Plataforma Google SPE Positivo

28/04 - 3ª feira
Segue trilhas Positivo On.
Sondagem e avaliação.
Agendamento para 08/05

de2iz66

Inglês - Cód.Class:
qbi3hr5

Arte - Cód.Class:
rnutrff

POSITIVO ON: Finalizar as trilhas do
volume 1 (livro 1 até dia 30/4 - estão
liberadas desde 17/03 !!)

Google Classroom - Aula 6
(Best of Present Perfect): video
com trechos de filmes em
Inglês + questionário
relacionado

Leitura e observação das pág,21 á 25 ,
repondendo o trocar de idéias que fala
sobre a arte feminina,postando suas
respostas no classroom.

Plantão de dúvidas no
hangouts das 10:00 ás 10:50,
link disponibilizado no
classroom.

29/04 - 4ª feira
Conversa sobre os conteúdos
propostos para esclarecimento
de dúvidas. Encontro pelo
Hangouts, dia 30/04, de 15h às
15h50.

HANGOUT TODA 3a e 6a feira
das 16 as 17h (LINK NO
CLASSROOM)

Voleibol: fundamentos e
posições. O conteúdo estará
disponível no Google
Classroom a partir do dia
30/04 e deverá ser entregue
via Classroom até dia 15/05.

Ed. Física - Cód.Class:
gfcn4h7

Assistir vídeo aula Segmentos
Proporcionais

Assistir vídeo aula Teorema
de Tales

Hangouts, reunião para
esclarecimento de dúvidas
15:00hs, o convite será
feito através dos
representantes e wattsapp,
conforme já vem
acontecendo.

Matemática - Cód.
Class: 2z3q426

Ciências - Cód.Class:
jl6l6en

30/04 - 5ª feira

Revisão da Apostila: Resolver os
exercicios do Cap. 1

Leitura do Cap. 2 Modelos
atômicos, exercícios das pág.
38 até 41.

Plantão de dúvidas das 17h às
18h

01/05 - 6ª feira

FUNDAMENTAL 2

9A

Apostila de História volume 2,
Texto página 24, O plano de
recuperação, New Deal e
pagina página 26 Acrise do
café no Brasil. Grifar as ideias
mais importantes.

HIstória - Cód.Class:
LiLeaci

Geografia - Código.
Class:ek5eqx4

Filosofia - Cód. Class:
nekwzhv

Durante esta semana, vamos dar
continuidade ao que foi orientado
anteriormente, o aluno que estiver
adiantado, e o responsável entender
que o mesmo está sendo prejudicado,
entrar em contato através da
plataforma Google (se não houver
resposta em dois dias, entrar em
contato pelo e-mail:
professorthigeo@gmail.com). As
novas atividades e/ou orientações
serão comunicadas pelo Mural
(Classroom, Sala de Aula) e todas as
tutorias previamente agendadas, com
pelo menos dois dias de antecedência,
serão disponibilizadas pelo
HANGOUTS, ou seja, tudo se
concentrará na plataforma Google.
Qualquer dificuldade, emergencial, se
comunicar pelo e-mail.
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Fazer as atividades da páginas Completar o caderno de
27-28-29.
atividades Capítulo 05.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou
conversar com o professor.
Horário 10:45 às 11:15 hs. O
link de acesso para o
Hangouts será disponibilizado
com 20 minutos de
antecedência.

Continuidade nas aulas
gravadas. Atividade referente
aos conteúdos abordados nas
aulas. Será feito pela própria
plataforma do Google
Classroom.

FUNDAMENTAL 2

Projeto - Cód.Class:
ovok7ls

Empreendedorismo Cód.Class: ahrv4xs

Produção de Texto Cód.Class: 26fvzl5
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Cont. da ativ. da Semana Anterior +
Plant. Duv. Hang. Segunda 27/04/2020
(15:30) https://hangouts.google.
com/group/Kb9CDvPhczEPQx5VA

Continuidade da atividade
proposta da criação do objeto,
em paralelo com a disciplina
de PROJETOS. Duvidas
Google Class e grupo de
Whatssapp de segunda e
quarta-feira das 10h as 14:00
Videoaula - Gênero Romance
Atividade relacionada ao
conteúdo
Atividade sobre anúncio
institucional
Plantão de dúvidas no
Hangouts (11:00 às 11:30)
Link no classroom

FUNDAMENTAL 2

9B

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 9B
27/04 - 2ª feira
Português - Cód. Class:
xuetjs3

Inglês - Cód.Class: fz7a256

Arte - Cód.Class: hwrhj7h

28/04 - 3ª feira

Revisão dos conteúdos: estrutura da
oração e orações subordinadas
substantivas. Vídeo aula disponível na
Plataforma Google SPE Positivo

Trilhas - Positivo On.
Agendamento para 08/05

POSITIVO ON: Finalizar as trilhas do
volume 1 (livro 1 até dia 30/4 - estão
liberadas desde 17/03 !!)

Google Classroom - Aula 6
(Best of Present Perfect):
video com trechos de filmes
em Inglês + questionário
relacionado

Leitura e observação das pág,21 á 25 ,
repondendo o trocar de idéias que fala
sobre a arte feminina,postando suas
respostas no classroom.

Plantão de dúvidas no
hangouts das 11:30 ás 12:20,
link disponibilizado no
classroom.

29/04 - 4ª feira
Conversa sobre os conteúdos
propostos para esclarecimento
de dúvidas. Reunião pelo
Hangouts, dia 30/05, de 15h
às 15h50

HANGOUT TODA 3a e 6a
feira das 17 as 18h (LINK NO
CLASSROOM)

Voleibol: fundamentos e
posições. O conteúdo estará
disponível no Google
Classroom a partir do dia
30/04 e deverá ser entregue
via Classroom até dia 15/05.

Ed. Física - Cód.Class:
sm5l5v3

Assistir vídeo aula Segmentos
Proporcionais

Assistir vídeo aula
Teorema de Tales

Hangouts, reunião para
esclarecimento de dúvidas
15:00hs, o convite será
feito através dos
representantes e
wattsapp, conforme já
vem acontecendo.

Matemática - Cód.Class:
52sqhuc

Ciências - Cód.Class:
jl6l6en
HIstória - Cód.Class:
af7bbru

30/04 - 5ª feira

Revisão da Apostila: Resolver os
exercicios do Cap. 1

Leitura do Cap. 2 Modelos
atômicos, exercícios das pág.
38 até 41.

Fazer as atividades da
páginas 27-28-29.

Plantão de dúvidas das 17h às
18h

Completar o caderno de
atividades Capítulo 05.

01/05 - 6ª feira

FUNDAMENTAL 2

Geografia - Cód.Class:
vy2a7ig

Filosofia - Cód.Class:
htde6om

Projeto - Cód.Class:
zrqc3yd

Empreendedorismo - Cód.
Class: 3sz4ywp
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Durante esta semana, vamos dar
continuidade ao que foi orientado
anteriormente, o aluno que estiver
adiantado, e o responsável entender
que o mesmo está sendo prejudicado,
entrar em contato através da
plataforma Google (se não houver
resposta em dois dias, entrar em
contato pelo e-mail:
professorthigeo@gmail.com). As novas
atividades e/ou orientações serão
comunicadas pelo Mural (Classroom,
Sala de Aula) e todas as tutorias
previamente agendadas, com pelo
menos dois dias de antecedência,
serão disponibilizadas pelo
HANGOUTS, ou seja, tudo se
concentrará na plataforma Google.
Qualquer dificuldade, emergencial, se
comunicar pelo e-mail.
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Tutoria para tirar dúvidas e/ou
conversar com o professor.
Horário 10:45 às 11:15 hs. O
link de acesso para o
Hangouts será disponibilizado
com 20 minutos de
antecedência

Continuidade nas aulas gravadas.
Atividade referente aos conteúdos
abordados nas aulas. Será feito pela
própria plataforma do Google
Classroom.
Cont. da ativ. da Semana Anterior +
Plant. Duv. Hang. Segunda 27/04/2020
(15:30) https://hangouts.google.
com/group/Kb9CDvPhczEPQx5VA
Continuidade da atividade
proposta da criação do objeto,
em paralelo com a disciplina
de PROJETOS. Duvidas
Google Class e grupo de
Whatssapp de segunda e
quarta-feira das 10h as 14:00

FUNDAMENTAL 2

Produção de Texto - Cód.
Class: ki6zorw
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Videoaula - Gênero Romance
Atividade relacionada ao
conteúdo
Atividade sobre anúncio
institucional
Plantão de dúvidas no
Hangouts (11:00 às 11:30)
Link no classroom

