
ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE 1º Análises Clínicas
27/04 - 2ª feira 28/04 - 3ª feira 29/04 - 4ª feira 30/04 - 5ª feira 01/05 - 6ª feira

MATEMÁTICA - Cód.
Class: heqqomd

Devolutiva das atividades propostas 
na semana anterior. Duvidas das 
atividades disponivel segunda e 
quarta-feira pelo Google Class e 
grupo de Whatssapp das 10h as 14h

Devolutiva das atividades 
propostas na semana anterior. 
Duvidas das atividades 
disponivel segunda e quarta-
feira pelo Google Class e 
grupo de Whatssapp das 10h 
as 14h

LITERATURA - Cód.Class: 
gry5gbd

Gêneros textuais clássicos e 
modernos. Vídeo disponível pela 
plataforma Google SPE Positivo.

Encontro pelo Hangouts, dia 
29/04, de 14h às 14h50 para 
esclarecimentos de 
possíveis dúvidas.

GEOGRAFIA - Cód.Class:  
bu4kz6m

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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 08:30 às 09:00 hs O 
link de acesso para o 
Hangouts será disponibilizado 
com 20 minutos de 
antecedência.

FILOSOFIA - Cód.Class: 
hrwg6bt

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



FÍSICA - Cód.Class: 
6ubdhbr

Disponibilização do conteúdo para a 
semana, realizar devolutivas pelo 
hangouts.

Aula On line, no horario 
disponibilizados, com 
conteúdo gravados e 
disponibilizados do google 
sala de aula.1 EM MIX - 
FÍSICA - 11H30 AS 12H20 -
Cód.Class: 6ubdhbr

SOCIOLOGIA - Cód.Class:
iivubqr

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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

Disponibilização de conteúdo 
novo.

HISTÓRIA - Cód.Class: 
tafb2cw

Os agendamentos de Hangouts de 
dúvidas constam na sala do Google 
Classroom.

Apostila H2A, Texto sobre A 
Grécia antiga,páginas 4 e 5, 
ler e grifar as ideias mais 
importantes. Responder as 
atividades da página 6.

Texto sobre A localização e a 
Região da Grécia, grifar as 
ideias mais importantes.

CITOLOGIA - Cód.Class: 
ld75feq

Inclusão de pergunta 'quiz' dos 
principais pontos da disciplina (até o 
momento);atendimento via hangout 
(08-08:50 e 14-14:30); sugestão de 
curso 'Inovalab-Telemed USP



BIOLOGIA - Cód.Class: 
dw7jawg

Tema: Histórico celular e
 membranas celulares. Atividades 
no Classroom ou Positivo on.
Dúvidas de Segunda a 
Sexta por e-mail 
prosimonefernaodias
pais@gmail.com
ou no Hangouts às Terça e
 Quinta das 14 às 15 horas.

FUNDAMENTOS DE LAB. 
- Cód.Class: jhk4mfc

Inclusão de pergunta 'quiz' dos 
principais pontos da disciplina (até o 
momento); atendimento via hangout 
(08-08:50 e 14-14:30); sugestão de 
curso 'Inovalab-Telemed USP

QUÍMICA - Cód.Class: 
vll5o2f

Disponibilização do conteúdo para a 
semana, realizar devolutivas pelo 
hangouts.

Aula On line, no horario 
disponibilizados, com 
conteúdo gravados e 
disponibilizados do google 
sala de aula.1 MIX - QUIMICA 
- 9H00 AS 09H50

PARASITOLOGIA - Cód.
Class: 6s4y4ve)

Continuação de Noções de 
epidemiologia. e meios de 
contágio.

Atividades pelo classrom. 
Plantão de dúvidas pelo 
Hangouts das 14 às 15 
horas.

LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód. Class: nipvb33

Tutorial de dúvidas via Hangouts - 
10h às 10h50 ( O link será 
disponibilizado novamente no mural 
do Classroom)

Disponibilização de atividades 
sobre Gêneros dos jornais e 
vídeo aula (slides) - 
Classroom ( essas atividades 
darão início a apostila P2). As 
atividades deverão ser 
entregues até 04/05

Tutorial de dúvidas via 
classroom ( horário de aula)

INFORMÁTICA - Cód.
Class: 7msjdbm

Contin. da ativ. sema. 
anterior + Plant. Dúv. Hang. - 
30/04 - 5ª feira(16:30) https:
//hangouts.google.
com/group/kaBdXj4HG3huT
Wvo7

INGLÊS -Cód. Class: 
tjak4xg

Positivo On vol.2 - unidade 3: Play /
 Do / Go sports; simple present; vol. 2
 - unidade 3: Frequency adverbs - 
Assistir a video aula no Google 
classroom antes de fazer as 
atividades do Positivo on.



FISIOLOGIA - Cód.Class: 
uozujmb

Continuação células.
Atividades no Classroom e 
plantão de dúvidas das 14 as 
15 horas.

ARTE - Cód.Class: 
ylbxjhn

Assistir o vídeo Dadaísmo- História 
da Arte,lik disponibilizado no 
classroom, depois de assistir o vídeo 
responda as questões das pág.34 e 
35 da apostila.

Plantão de duvidas no 
hangouts das 15:00 ás 15:
50,link no classroom.

EDUCAÇÃO FÍSICA - Cód.
Class: b7zbavl

Os horários de atendimento 
hangouts plantão de dúvidas  
09:00 às 09:50,link no 
classroom. 

Atividade: Saúde e Atividade 
Física, o conteúdo estará 
disponível no classroom.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º Análises Clínicas
27/04 - 2ª feira 28/04 - 3ª feira 29/04 - 4ª feira 30/04 - 5ª feira 01/05 - 6ª feira

IMUNOLOGIA - Cód.Class: 
63umki5

Inclusão de pergunta 'quiz' dos 
principais pontos da disciplina (até o 
momento); atendimento via hangout 
(09-09:50 e 15-15:30); sugestão de 
curso 'Inovalab-Telemed USP

SOCIOLOGIA - Cód.Class:
mlur523

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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

Disponibilização de 
conteúdo novo.

INGLÊS - Codigo Class: 4c3eh5v

Positivo On vol. 6 - unidade 11: 
Physical characteristics, clothing; 
vol. 6 - unidade 11: Past Continuous
- Assistir a video aula no Google 
classroom antes de fazer as 
atividades do Positivo on.

HISTÓRIA - Cód.Class: jeimtsd

Os agendamentos de Hangouts de 
dúvidas constam na sala do Google 
Classroom.

Texto: O contexto histórico 
dos séculos XVI - XVII - 
XVIII, e suas principais 
características.Ler e grifar 
as ideias mais importantes.

Responder as atividades da 
página 12 da apostila.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º Análises Clínicas
27/04 - 2ª feira 28/04 - 3ª feira 29/04 - 4ª feira 30/04 - 5ª feira 01/05 - 6ª feira

LÍNGUA PORTUGUESA - Cód.
Class: eb3dm5p

Tutorial de dúvidas via 
Hangouts - 10h às 10h50 ( 
O link será disponibilizado 
novamente no mural do 
Classroom). 
Disponibilização de 
atividades envolvendo a 
música "Terra de gigantes"- 
Classroom ( essas 
atividades darão início a 
apostila P13). As atividades 
deverão ser entregues até 
04/05.

Tutorial de dúvidas via 
classroom ( horário de aula)

FILOSOFIA - Cód.Class: 
g4caqp5

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

MICROBIOLOGIA - Cód.Class: 
ywyktd

Continuação do tema: 
Biossegurança. Atividades 
no Classroom e plantão de 
dúvidas no Hangouts.das 15 
as 16 horas.

BIOLOGIA - Cód.Class: afh4vae

Tema: Filo Platyhelminthes e 
Filo Nematoda. Atividades no 
Classroom ou Positivo on.
 Dúvidas de Segunda a 
Sexta por e-mail prosimone
fernaodias pais@gmail.com 
ou no Hangouts  Quarta e 
Sexta das 14 às 15 horas.

BIOQUÍMICA - Cód.Class: 
uburhmm

Inclusão de pergunta 'quiz' dos 
principais pontos da disciplina (até o 
momento); atendimento via hangout 
(09-09:50 e 15-15:30); sugestão de 
curso 'Inovalab-Telemed USP



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º Análises Clínicas
27/04 - 2ª feira 28/04 - 3ª feira 29/04 - 4ª feira 30/04 - 5ª feira 01/05 - 6ª feira

QUÍMICA - Cód.Class: vbg3ns3

Disponibilização dos Conteúdos no 
google Sala de Aula, atendimento e 
aulas nos horário estipulados no 
google sala de aula.

Aula on -line e o conteúdo 
gravados será 
disponibilizados no google 
sala de aula,2AC - 
QUÍMICA - 09H50 AS 
10H40
Os horários de aulas e 
atendiementos estão 
disponilizados no google 
sala de aula.

FÍSICA - Cód.Class: in2us5m

Disponibilização dos Conteúdos no 
google Sala de Aula, atendimento e 
aulas nos horário estipulados no 
google sala de aula.

Aula On-line no horario 
disponibilizados. 2AC - 
FISICA - 11H30 AS 12H20

LITERATURA - Cód.Class: 
wuc6xtm

Capítulo 2- Gabarito das 
atividades das páginas 38 e 
39; Leitura das páginas 40 a 
46 e realização dos 
exercícios. Todo material 
está disponível na 
Plataforma Google e deverá 
ser entregue no dia 07/05.

Suporte e plantão de 
dúvidas pelo Hangouts, 
através do link: https:
//hangouts.google.
com/group/ABnj2aP5VGWF
HrrKA, das 14h às 14h50

GEOGRAFIA - Cód.Class:tn3to7v

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º Análises Clínicas
27/04 - 2ª feira 28/04 - 3ª feira 29/04 - 4ª feira 30/04 - 5ª feira 01/05 - 6ª feira

MATEMÁTICA - Cód.Class:
o5s2zam

Iremos tirar dúvidas no hangouts 8:
00 ás 8:50hs (27/04/2020 segunda -
feira, excepcionalmente pois sexta-
feira 01/05/2020 é feriado nacional), 
sobre PA, PG, Soma de PA.Todas as 
informações estão no Mural do 
Google Classroom, através do 
código da sala (o5s2zam)

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts 8:50 ás 9:40hs 
(28/04/2020 terça -feira), 
sobre PA, PG e Soma da 
PA. Todas as informações 
estão no Mural do Google 
Classroom, através do 
código da sala (o5s2zam)

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts 11:40 ás 12:30hs 
(29/04/2020 quarta-feira) 
sobre PA, PG, Soma de PA.
Todas as informações estão 
no Mural do Google 
Classroom, através do 
código da sala (o5s2zam)

PARASITOLOGIA - Cód.Class: 
gmtiger

Tema: Helmintologia. 
Atividade: Fichamento de 
Fasciola hepática. Plantão 
de dúvidas pelo Hangouts 
das 15 às 16 horas.

HEMATOLOGIA - Cód.Class:  
phllnmy

Tema: Anemias. vídeo-aula. 
Atividades no Classroom e 
plantão de dúvidas no 
Hangouts das 15 às 16 
Horas

 ARTE - Cód.Class: hexycdf

Apostila positivo pág,31 á 34 Música 
e dança, leitura e pesquisa da pág 
33.

Plantão no hagouts das 13:
00 ás 13:50, link 
disponibilizado no 
classroom.

EDUCAÇÃO FISICA - Cód.Class:
pouzawm

Vídeo sobre alongamentos de 
membros inferiores e cuidados para 
evitar lesões. 

Hangouts plantão ás 14h

 



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 3º Análises Clínicas
27/04 - 2ª feira 28/04 - 3ª feira 29/04 - 4ª feira 30/04 - 5ª feira 01/05 - 6ª feira

BIOLOGIA - Cód.Class: 
5qqzzkh

Tema: Reino Plantae. Atividades 
no Classroom ou Positivo on.
Dúvidas de Segunda a 
Sexta por e-mail prosimone
fernaodias pais@gmail.com 
ou no Hangouts Quarta e 
Sexta das 16 às 17 horas.

CONTROLE - Cód.Class: 
7sqcu7i

Inclusão de pergunta 'quiz' dos 
principais pontos da disciplina (até o 
momento); atendimento via hangout 
(10-10:50 e 16-16:30); sugestão de 
curso 'Inovalab-Telemed USP

SOCIOLOGIA - Cód.
Class:vxbdqzx

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que está sendo 
prejudicado, entrar em contato através 
da plataforma Google (se não houver 
resposta em dois dias), use o 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

Disponibilização de conteúdo 
novo.

HEMATOLOGIA - Cód.
Class: pjqnyui

Tema: interpretação do 
Hemograma. Atividades no 
Classroom e plantão de dúvidas  
terça-feira as 15 horas.



LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód.Class:wjgxg3f

Tutorial de dúvidas via Classroom                  
(horário de aula)

Disponibilização de atividades 
sobre o texto " Pensamento 
positivo pode ajudar a combater 
doenças" - Classroom. ( essas 
atividades darão início a apostila 
P15). As atividades deverão ser 
entregues até 04/05.

Tutorial de dúvidas via Hangouts 
- 10h às 10h50 ( O link será 
disponibilizado novamente no 
mural do Classroom)

MATEMÁTICA - Cód.
Class:6ecikjr

Iremos tirar dúvidas no 
hangourts terça-feira 
(28/04/2020) das 11:40 ás 12:
30.Conteúdos: Poliedro , 
Relação de Euler.Todas as 
informações estão no Mural do 
Google Classroom, através do 
código da sala(6ecikjr).

Iremos tirar dúvidas no hangouts 
quinta-feira (30/04/2020) das 7:
10 ás 8:00. Conteúdos: Poliedro, 
Relação de Euler. Todas as 
informações estão no Mural do 
Google Classroom, através do 
código da sala(6ecikjr).

QUÍMICA - Cód. Class: 
utc7cn7

Postagem de aula gravada no 
G. Classroom-Haletos orgânicos 
(Apostila 9-Capítulo 2)
Data máxima para entrega do 
formulário: Grupos Orgânicos
*O horário de atendimento por 
Hangout ocorre de 15 em 15 
dias, sendo horário e data 
postados no mural G. 
Classroom

INGLÊS - Codigo Class: 
vmld522

Positivo On vol. 10 - unidade 19: 
Childhood, parenting, 
personality traits; vol. 10 
- unidade 19: real conditionals 
(zero and first conditionals) - Assistir a 
video aula no Google classroom 
antes de fazer as atividades 
do Positivo on.

FÍSICA - Cód.Class: 
hwxudh6

Disponibilização dos Conteúdos no 
google Sala de Aula, atendimento e 
aulas nos horário estipulados no 
google sala de aula.

Aula on -line  e o conteúdo sera 
disponibilizados do Google Sala 
de Aula. 3 MIX - FISICA - 12H20 
AS 13H10

BIOQUÍMICA - Cód.
Class: swsses2

Inclusão de pergunta 'quiz' dos 
principais pontos da disciplina (até o 
momento); atendimento via hangout 
(10-10:50 e 16-16:30); sugestão de 
curso 'Inovalab-Telemed USP



MICROBIOLOGIA - Cód.
Class: b3owicz

Tema: micoses profundas. 
Atividades no classroom e 
pantão de dúvidas terça-feira às 
15 horas. 

HISTÓRIA - Cód.Class: 
xuwkknq

Os agendamentos de Hangouts de 
dúvidas constam na sala do Google 
Classroom.

Apostila H8A - Páginas 12 e 13, 
leitura e grifar as ideias mais 
importantes.

Fazer a pesquisa que está 
indicada na apostila página 12, 
no seu caderno de história.

FILOSOFIA - Cód. Class: 
w45stzg

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

GEOGRAFIA - Cód.Class:
zvjbroc

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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 10:00 às 10:30 hs. O 
link de acesso para o Hangouts 
será disponibilizado com 20 
minutos de antecedência.

LITERATURA - Cód. 
Class: xgqgptr

Correção da atividade do dia 20/04
Videuaula - Semana de arte moderna
Atividade referente ao conteúdo da 
semana

Plantão no Hangouts (15:30 às 
16:00)

Link no Classroom a partir das 
12:00h do dia



 ARTE - Cód.Class: 
mtrkh2u

Assistir o vídeo teatro realista e 
naturalista , depois responda a 
questão: Qual a diferença entre os 
dois? É possível realizar uma peça 
teatral inspirada nos dois 
movimentos? Link para o vídeo 
disponibilizado no classroom.

Plantão de dúvidas no hangouts 
das 13:00 ás 13:50 link 
disponibilizado no classroom.

EDUCAÇÃO FISICA - 
Cód.Class:5ywv3hu

Compreensão das regras do jogo 
através dos tópicos expostos. 
Hangouts plantão às 14h

Os horários de atendimento 
estão disponíveis na Classroom.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 1º ADM
27/04 - 2ª feira 28/04 - 3ª feira 29/04 - 4ª feira 30/04 - 5ª feira 01/05 - 6ª feira

MATEMÁTICA - Cód.
Class: heqqomd

Devolutiva das atividades propostas 
na semana anterior. Duvidas das 
atividades disponivel segunda e 
quarta-feira pelo Google Class e 
grupo de Whatssapp das 10h as 14h

Devolutiva das atividades 
propostas na semana anterior. 
Duvidas das atividades 
disponivel segunda e quarta-
feira pelo Google Class e 
grupo de Whatssapp das 10h 
as 14h

LITERATURA - Cód.
Class:gry5gbd

Gêneros literários clássicos e 
modernos. Vídeo disponível na 
Plataforma Google SPE Positivo

Encontro pelo Hangouts, dia 
29/04, de 14h às 14h50

GEOGRAFIA - Cód.
Class:gyol5tm

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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 08:30 às 09:00 hs O 
link de acesso para o 
Hangouts será disponibilizado 
com 20 minutos de 
antecedência.

FILOSOFIA. - Cód. 
Class: gwka5xg

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



FÍSICA - Cód.Class: 
6ubdhbr

Disponibilização do conteúdo para a 
semana, realizar devolutivas pelo 
hangouts.

Aula On line, no horario 
disponibilizados, com 
conteúdo gravados e 
disponibilizados do google 
sala de aula.1 EM MIX - 
FÍSICA - 11H30 AS 12H20 -
Cód.Class: 6ubdhbr

SOCIOLOGIA - Cód.
Class:wjz7k44

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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

Disponibilização de conteúdo 
novo.

HISTÓRIA - Cód.
Class: lmn45qq

Os agendamentos de Hangouts de 
dúvidas constam na sala do Google 
Classroom.

Apostila H2A, Texto sobre A 
Grécia antiga,páginas 4 e 5, 
ler e grifar as ideias mais 
importantes. Responder as 
atividades da página 6.

Texto sobre A localização e a 
Região da Grécia, grifar as 
ideias mais importantes.

TÉCNICA DE 
REDAÇÃO - Cód. 

Class: e6cvdyi

Introdução ao texto dissertativo-
argumentativo
Atividade relacionada ao 
conteúdo.

Correção da atividade anterior
Plantão no Hangouts (link 
disponibilizado às12:00 do dia)



APLICATIVOS - Cód.
Class:: 4sxkjxn

Contin. da ativ. sema. anterior + 
Plant. Dúv. Hang. - 30/04 - 5ª 
feira(16:30) https://hangouts.
google.
com/group/kaBdXj4HG3huTWv
o7

CONTABILIDADE - 
Cód.Class: bqavu6l 

Devolutiva das atividades propostas 
na semana anterior. Duvidas e-mail - 
lerovaz@hotmail.com CLASSROOM - 
CÓD.bqavu6l

Os agendamentos de 
Hangouts de dúvidas constam 
na sala do Google Classroom.

ECONOMIA - Cód.
Class: 7jv4wef

Devolutiva das atividades propostas 
na semana anterior. Duvidas e-mail - 
lerovaz@hotmail.com CLASSROOM - 
CÓD.7jv4wef

Os agendamentos de 
Hangouts de dúvidas constam 
na sala do Google Classroom.

BIOLOGIA - Cód.
Class: dw7jawg

Tema: Histórico celular e
 membranas celulares. Atividades 
no Classroom ou Positivo on.
Dúvidas de Segunda a 
Sexta por e-mail 
prosimonefernaodias
pais@gmail.com
ou no Hangouts às Terça
 e Quinta das 14 às 15 horas.

ADM GERAL - Cód.
Class: wylcmki

Devolutiva das atividades propostas 
na semana anterior ( Saiba mais 
sobre o casal Frank e Lilian Gilbreth e 
Henry Gantt.). Duvidas e-mail - 
lerovaz@hotmail.com CLASSROOM - 
CÓD.wylcmki

Os agendamentos de 
Hangouts de dúvidas constam 
na sala do Google Classroom.

QUÍMICA - Cód.Class: 
vll5o2f

Disponibilização do conteúdo para a 
semana, realizar devolutivas pelo 
hangouts.

Aula On line, no horario 
disponibilizados, com 
conteúdo gravados e 
disponibilizados do google 
sala de aula.1 MIX - QUIMICA 
- 9H00 AS 09H50

LÍNGUA 
PORTUGUESA - Cód.

Class: nipvb33

Tutorial de dúvidas via Hangouts - 
10h às 10h50 ( O link será 
disponibilizado novamente no mural 
do Classroom)

Disponibilização de atividades 
sobre Gêneros dos jornais e 
vídeo aula (slides) - 
Classroom ( essas atividades 
darão início a apostila P2). As 
atividades deverão ser 
entregues até 04/05

Tutorial de dúvidas via 
classroom ( horário de aula)



ESTATÍSTICA - Cód.
Class: lulec2y

Os agendamentos de 
Hangouts de dúvidas constam 
na sala do Google Classroom.

Devolutiva das atividades 
propostas na semana anterior. 
Duvidas das atividades 
disponivel segunda e quarta-
feira pelo Google Class e 
grupo de Whatssapp das 10h 
as 14h

INGLÊS - Cód.Class: 
tjak4xg

Positivo On vol.2 - unidade 3: Play 
/ Do / Go sports; simple present; 
vol. 2 - unidade 3: Frequency 
adverbs - Assistir a video aula no 
Google classroom antes de fazer 
as atividades do Positivo on.

 ARTE - Cód.Class: 
ylbxjhn

Assistir o vídeo Dadaísmo- História da 
Arte,lik disponibilizado no classroom, 
depois de assistir o vídeo responda as 
questões das pág.34 e 35 da apostila.

Plantão de duvidas no hangouts 
das 15:00 ás 15:50, link no 
classroom

EDUCAÇÃO FISICA - 
Cód.Class: emlu7qj

Os horários de plantão de 
dúvidas no hangouts 10h às 
10h50, o link estão 
disponíveis no Classroom.

Atividade: Saúde e Atividade 
Física, o conteúdo estará 
disponível no classroom 



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º ADM
27/04 - 2ª feira 28/04 - 3ª feira 29/04 - 4ª feira 30/04 - 5ª feira 01/05 - 6ª feira

MATEMÁTICA 
FINANCEIRA - Cód.

Class: xn3n2bo

Devolutiva das atividades propostas 
na semana anterior. Duvidas das 
atividades disponivel segunda e 
quarta-feira pelo Google Class e 
grupo de Whatssapp das 10h as 
14h

Os agendamentos de Hangouts 
de dúvidas constam na sala do 
Google Classroom.

MARKETING 
PESSOAL - Cód.
Class: bqavu6l

Devolutiva das atividades propostas 
na semana anterior. Duvidas e-mail 
- lerovaz@hotmail.com 
CLASSROOM - CÓD.bqavu6l

Os agendamentos de Hangouts 
de dúvidas constam na sala do 
Google Classroom.

DIREITO - Cód.Class: 
7jv4wef

Devolutiva das atividades propostas 
na semana anterior. Duvidas e-mail 
- lerovaz@hotmail.com 
CLASSROOM - CÓD.7jv4wef

Os agendamentos de Hangouts 
de dúvidas constam na sala do 
Google Classroom.



GEOGRAFIA - Cód.
Class: cuq56c5

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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.



SOCIOLOGIA - Cód.
Class: rsq26bo

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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

Disponibilização de conteúdo 
novo.

FÍSICA - Cód.Class: 
mzsdyrd

Disponibilização dos materiais  e 
conteúdos no google sala de aula, 
os horários das aulas on line, os 
atendimentos, tutoria, estão 
disponibilizados numa tabela no 
google Sala de aula.

Aula on line e os conteúdos 
gravados serão disponibilizados 
no google sala de aula.2 ADM - 
FISICA - 10H40 AS 11H30
Os horários de aulas e 
atendimentos estão 
disponilizados no google sala 
de aula.

INGLÊS - Codigo 
Class: bkygxjm

Positivo On vol. 6 - unidade 11: 
Physical characteristics, clothing; 
vol. 6 - unidade 11: Past 
Continuous
- Assistir a video aula no Google 
classroom antes de fazer as 
atividades do Positivo on.



LITERATURA - Cód.
Class: dm5h725

Capítulo 2- Gabarito das 
atividades das páginas 38 e 39; 
Leitura das páginas 40 a 46 e 
realização dos exercícios. Todo 
material está disponível na 
Plataforma Google e deverá ser 
entregue no dia 07/05.

Suporte e plantão de dúvidas 
pelo Hangouts, através do link: 
https://hangouts.google.
com/group/ABnj2aP5VGWFHrr
KA, das 14h às 14h50

ADM PESSOAL - 
Cód.Class: ysyph7o

Devolutiva das atividades propostas 
na semana anterior. Duvidas e-mail 
- lerovaz@hotmail.com 
CLASSROOM - CÓD.ysyph7o

Os agendamentos de Hangouts 
de dúvidas constam na sala do 
Google Classroom.

LÍNGUA 
PORTUGUESA - Cód.

Class: lzg3eha

Tutorial de dúvidas via 
Hangouts - 10h às 10h50 ( O 
link será disponibilizado 
novamente no mural do 
Classroom). Disponibilização de 
atividades envolvendo a música 
"Terra de gigantes"- Classroom 
( essas atividades darão início a 
apostila P13). As atividades 
deverão ser entregues até 
04/05.

Tutorial de dúvidas via 
classroom ( horário de aula)

BIOLOGIA - Cód.
Class: fqhpcca

Tema: Filo Platyhelminthes e 
Filo Nematoda. Atividades no 
Classroom ou Positivo on.
 Dúvidas de Segunda a 
Sexta por e-mail prosimone
fernaodias pais@gmail.com 
ou no Hangouts  Quarta e 
Sexta das 14 às 15 horas.

HISTÓRIA - Cód.
Class: ucqngj4

Os agendamentos de Hangouts de 
dúvidas constam na sala do Google 
Classroom.

Texto: O contexto histórico dos 
séculos XVI - XVII - XVIII, e 
suas principais características.
Ler e grifar as ideias mais 
importantes.

Responder as atividades da 
página 12 da apostila.



FILOSOFIA - Cód. 
Class: 24hkoav

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

MATEMÁTICA - Cód.
Class: y5wjhbw

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts: 28/04/2020(terça-
feira) 12:30 ás 13:20 
(excepcionalmente, pois sexta-
feira 01/05/2020 é feriado 
nacional). Contéudos PA, PG, 
Soma de PA.Todas as 
informações estão no Mural do 
Google Classroom, através do 
código da sala (y5wjhbw)

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts 29/04/2020( quarta-
feira) em dois horários: 7:10 ás 
8:00 e 9:40 ás 10:30. 
Conteúdos: PA, PG, Soma de 
PA.Todas as informações estão 
no Mural do Google Classroom, 
através do código da sala 
(y5wjhbw)

QUÍMICA - Cód.
Class: bwrbk3g

Disponibilização dos materiais  e 
conteúdos no google sala de aula, 
os horários das aulas on line, os 
atendimentos, tutoria, estão 
disponibilizados numa tabela no 
google Sala de aula.

Aula on line e os conteúdos 
gravados serão disponibilizados 
no google sala de aula.2 ADM - 
QUÍMICA - 9H00 AS 09H50

Os horários de aulas e 
atendimentos estão 
disponilizados no google sala 
de aula.

ARTE - Cód.Class: 
yl3t3qw

Apostila positivo pág,31 á 34 
Música e dança, leitura e pesquisa 
da pág 33.

Plantão no hagouts das 12:00 
ás 12:50, link disponibilizado no 
classroom.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 
Cód.Class: t4kqwag

Vídeo sobre alongamentos de 
membros inferiores e cuidados para 
evitar lesões

Hangouts para plantão a partir 
das 14h



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 3º ADM
27/04 - 2ª feira 28/04 - 3ª feira 29/04 - 4ª feira 30/04 - 5ª feira 01/05 - 6ª feira

MARKT E 
VENDAS - Cód.
Class: 7jv4wef

Devolutiva das atividades 
propostas na semana anterior. 
CLASSROOM - CÓD.7jv4wef

Os agendamentos de Hangouts 
de dúvidas constam na sala do 
Google Classroom.

BIOLOGIA - Cód.
Class: 5qqzzkh

Tema: Reino Plantae. Atividades 
no Classroom ou Positivo on.
Dúvidas de Segunda a 
Sexta por e-mail prosimone
fernaodias pais@gmail.com 
ou no Hangouts Quarta e 
Sexta das 16 às 17 horas.

SOCIOLOGIA - 
Cód.Class: 

oqs3wek

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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

Disponibilização de conteúdo 
novo.

CONTABILIDADE - 
Cód.Class: 

7sk5exl

Devolutiva das atividades 
propostas na semana anterior. 
CLASSROOM - CÓD.7sk5exl

Os agendamentos de Hangouts 
de dúvidas constam na sala do 
Google Classroom.



LÍNGUA 
PORTUGUESA - 

Cód.Class:  
wjgxg3f

Tutorial de dúvidas via Classroom 
( horário de aula)

Disponibilização de atividades 
sobre o texto " Pensamento 
positivo pode ajudar a combater 
doenças" - Classroom. ( essas 
atividades darão início a apostila 
P15). As atividades deverão ser 
entregues até 04/05.

Tutorial de dúvidas via Hangouts - 
10h às 10h50 ( O link será 
disponibilizado novamente no 
mural do Classroom)

MATEMÁTICA -  
Cód.Class: 6ecikjr

Iremos tirar dúvidas no hangourts 
terça-feira (28/04/2020) das 11:40 
ás 12:30.Conteúdos: Poliedro , 
Relação de Euler.Todas as 
informações estão no Mural do 
Google Classroom, através do 
código da sala(6ecikjr).

Iremos tirar dúvidas no hangouts 
quinta-feira (30/04/2020) das 7:10 
ás 8:00. Conteúdos: Poliedro, 
Relação de Euler. Todas as 
informações estão no Mural do 
Google Classroom, através do 
código da sala(6ecikjr).

QUÍMICA - Cód. 
Class: utc7cn7

Postagem de aula gravada no G. 
Classroom-Haletos orgânicos 
(Apostila 9-Capítulo 2)
Data máxima para entrega do 
formulário: Grupos Orgânicos
*O horário de atendimento por 
Hangout ocorre de 15 em 15 dias, 
sendo horário e data postados no 
mural G. Classroom

INGLÊS - Codigo 
Class: vmld522

Positivo On vol. 10 - unidade 19: 
Childhood, parenting, personality 
traits; vol. 10 - unidade 19: real 
conditionals (zero and first 
conditionals) 
- Assistir a video aula no Google 
classroom antes de fazer as 
atividades do Positivo on.

ADM DE 
COMPRAS - Cód.

Class: rrk6gyj

Devolutiva das atividades 
propostas na semana anterior. 
CLASSROOM - CÓD.rrk6gyj

Os agendamentos de Hangouts 
de dúvidas constam na sala do 
Google Classroom.

FÍSICA - Cód.
Class:hwxudh6

Disponibilização dos Conteúdos 
no google Sala de Aula, 
atendimento e aulas nos horário 
estipulados no google sala de 
aula.

Aula on -line  e o conteúdo sera 
disponibilizados do Google Sala 
de Aula. 3 MIX - FISICA - 12H20 
AS 13H10



ECONOMIA - Cód.
Class: zyaoey

Devolutiva das atividades 
propostas na semana anterior. 
CLASSROOM - CÓD.zyaoey

Os agendamentos de Hangouts 
de dúvidas constam na sala do 
Google Classroom.

INFORMÁTICA - 
Cód.Class: 

eabujz7                                                                                                                                                                                                                  

Conceitos de BIt e Bytes 
Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00

HISTÓRIA - Cód.
Class: pc3dh6d

Os agendamentos de Hangouts 
de dúvidas constam na sala do 
Google Classroom.

Responder as atividades da 
página 12 da apostila.

Fazer a pesquisa que está 
indicada na apostila página 12, no 
seu caderno de história.

FILOSOFIA - Cód. 
Class: wyo26m2

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

GEOGRAFIA - 
Cód.Class:c36trdt

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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 10:00 às 10:30 hs. O link 
de acesso para o Hangouts será 
disponibilizado com 20 minutos 
de antecedência.



LITERATURA - 
Cód. Class: 

xgqgptr

Vídeo aula - Semana de arte 
moderna
Atividade referente ao conteúdo 
da semana

Plantão no Hangouts (15:30 às 
16:00)

Link no Classroom a partir das 12:
00h do dia

ARTE - Cód.Class: 
gkgkvx6

Assistir o vídeo teatro realista e 
naturalista , depois responda a 
questão: Qual a diferença entre 
os dois? É possível realizar uma 
peça teatral inspirada nos dois 
movimentos? Link para o vídeo 
disponibilizado no classroom.

Plantão de dúvidas no hangouts 
das 14:00 ás 14:50 link 
disponibilizado no classroom.

EDUCAÇÃO 
FISICA - Cód.

Class: fnlhmh4

compreensão das regras do jogo 
através dos tópicos expostos. 
Hangouts plantão ás 14h

Os horários de atendimento estão 
disponíveis na Classroom.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 1º T.I
27/04 - 2ª feira 28/04 - 3ª feira 29/04 - 4ª feira 30/04 - 5ª feira 01/05 - 6ª feira

LÍNGUA PORTUGUESA - Cód.
Class: ubn64bi

Tutorial de dúvidas via Hangouts - 10h 
às 10h50 ( O link será disponibilizado 
novamente no mural do Classroom)

Disponibilização de atividades 
sobre Gêneros dos jornais e 
vídeo aula (slides) - Classroom ( 
essas atividades darão início a 
apostila P2). As atividades 
deverão ser entregues até 04/05

Tutorial de dúvidas via 
classroom ( horário de aula)

INGLÊS - Codigo Class: btzcfpr

Positivo On vol.2 - unidade 3: Play /
 Do / Go sports; simple present; vol. 2
 - unidade 3: Frequency adverbs - 
Assistir a video aula no Google 
classroom antes de fazer as 
atividades do Positivo on.

BIOLOGIA - Cód.Class: ufwcidv

Tema: Histórico celular e
 membranas celulares. Atividades 
no Classroom ou Positivo on.
Dúvidas de Segunda a 
Sexta por e-mail 
prosimonefernaodias
pais@gmail.com
ou no Hangouts às Terça
 e Quinta das 14 às 15 horas.

QUÍMICA - Cód.Class :qg663yl

Disponibilização do conteúdo para a 
semana, realizar devolutivas pelo 
hangouts.

Aula On line, no horario 
disponibilizados, com conteúdo 
gravados e disponibilizados do 
google sala de aula.1 TI - 
QUIMICA - 09H50 AS 10H40

ARQUITETURA - cód. Class: 
67bja4k

Continuidade da Ativ. da sema. 
Anterior+ Plant. Duv. Hang.- 
28/04 - 5ª feira (16:30) https:
//hangouts.google.
com/group/1x7FKvQTMhwTWfg
Q8

APLICATIVOS - Cód.Class: 
4sxkjxn

Contin. da ativ. sema. anterior + 
Plant. Dúv. Hang. - 30/04 - 5ª feira
(16:30) https://hangouts.google.
com/group/kaBdXj4HG3huTWvo7



GEOGRAFIA - Cód.Class: 
uzihufd

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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 08:30 às 09:00 hs O link 
de acesso para o Hangouts será 
disponibilizado com 20 minutos 
de antecedência.

DESIGN DIGITAL - Cód. Class: 
qecdp2h

Conceitos de camadas no GIMP
Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO - 
Cód. Class: 5wojmey

"Exemplo de SE no algoritmo 
Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00"

REDAÇÃO - Cód. Class: cv5i7px

Introdução ao texto dissertativo-
argumentativo
Atividade relacionada ao conteúdo
Correção da atividade anterior
Plantão no Hangouts (link 
disponibilizado às12:00 do dia)

SISTEMAS OPERACIONAIS - 
Cód.Class: sj2lnow

Continuidade da Ativ. da sema. 
Anterior+ Plant. Duv. Hang.- 
28/04 - 5ª feira (16:30) https:
//hangouts.google.
com/group/1x7FKvQTMhwTWfg
Q8



SOCIOLOGIA - Cód.Class:
xlycowb

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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

Disponibilização de conteúdo 
novo.

Disponibilização de conteúdo novo.

ARTE - Cód.Class: b5vsp23

Assistir o vídeo Dadaísmo- História da 
Arte,lik disponibilizado no classroom, 
depois de assistir o vídeo responda as 
questões das pág.34 e 35 da apostila.

Plantão de duvidas no hangouts das 
16:00 ás 16:50,link no classroom.

EDUCAÇÃO FÍSICA - Cód.Class: 
aeswg3d

exemplos de exercicios e a musculatura 
envolvida

Atendimento disponíveis na 
Classroom.Hangouts plantão ás 
14h

FISICA - Cód.Class: f35lolq
Disponibilização do conteúdo para a 
semana, realizar devolutivas pelo 
hangouts.

Aula on line e a disponibilização do 
material gravados,1 TI - FISICA - 
11H30 AS 12H20

FILOSOFIA - Cód. Class: tfvkono

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

LITERATURA - Cód.Class: jclvtz6
Gêneros literários clássicos e modernos.
Vídeo disponível na Pltaforma Google 
SPE Positivo

Encontro pelo Hangouts, dia 
29/04, de 14h às 14h50

MATEMÁTICA - Cód.Class: 
6ka4yhw

Devolutiva das atividades 
propostas na semana anterior. 
Duvidas das atividades 
disponivel segunda e quarta-
feira pelo Google Class e grupo 
de Whatssapp das 10h as 14h



HISTÓRIA - Cód.Class: zfnfi6z

Os agendamentos de Hangouts de 
dúvidas constam na sala do Google 
Classroom.

Apostila H2A, Texto sobre A 
Grécia antiga,páginas 4 e 5, ler e 
grifar as ideias mais importantes. 
Responder as atividades da 
página 6.

Texto sobre A localização e a 
Região da Grécia, grifar as 
ideias mais importantes.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º TI
27/04 - 2ª feira 28/04 - 3ª feira 29/04 - 4ª feira 30/04 - 5ª feira 01/05 - 6ª feira

DES. HOME PAGES - Cód. 
Class: w33wbre

Exemplo de CSS com HTML
Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00

LING. DE 
PROGRAMAÇÃO - Cód. 

Class: emvcbaq

Exemplo de métodos em Java
Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00

TÉCNICA DE 
PROGRAMAÇÃO - Cód. 

Class: nmb3x67

Exemplo de Métodos no C#
Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00

DES. APLICATIVOS 
INTERNET - Cód. Class: 

jichbar

Conceitos de camadas no GIMP
Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00

LITERATURA - Cód.Class: 
6gwpohs

Capítulo 2- Gabarito das 
atividades das páginas 38 e 39; 
Leitura das páginas 40 a 46 e 
realização dos exercícios. Todo 
material está disponível na 
Plataforma Google e deverá ser 
entregue no dia 07/05.

Suporte e plantão de dúvidas 
pelo Hangouts, através do link: 
https://hangouts.google.
com/group/ABnj2aP5VGWFHrr
KA, das 14h às 14h50

FILOSOFIA - Cód. Class: 
5jhk43u

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

LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód.Class: 3pexifo

Tutorial de dúvidas via 
Hangouts - 10h às 10h50 ( O 
link será disponibilizado 
novamente no mural do 
Classroom). Disponibilização 
de atividades envolvendo a 
música "Terra de gigantes"- 
Classroom ( essas atividades 
darão início a apostila P13). As 
atividades deverão ser 
entregues até 04/05.

Tutorial de dúvidas via classroom 
( horário de aula)



MATEMÁTICA - Cód.
Class:unzek6w

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts terça-feira 
(28/04/2020) das 9:40 ás 10:
30, conteúdos: PA, PG, Soma 
de PA.Todas as informações 
estão no Mural do Google 
Classroom, através do código 
da sala (unzek6w)

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts quinta-feira 
(30/04/2020) das 9:40 ás 10:30 
e 11:40 ás 12:30. Conteúdos; 
PA, PG, Soma de PA.Todas as 
informações estão no Mural do 
Google Classroom, através do 
código da sala (unzek6w)

HISTÓRIA - Cód.Class: 
lhpoqjo

Os agendamentos de Hangouts de 
dúvidas constam na sala do Google 
Classroom.

Texto: O contexto histórico dos 
séculos XVI - XVII - XVIII, e 
suas principais características.
Ler e grifar as ideias mais 
importantes.

Responder as atividades da 
página 12 da apostila.

ARTE - Cód.Class: 
xlqab3i

Apostila positivo pág,31 á 34 Música 
e dança, leitura e pesquisa da pág 
33.

Plantão no hangouts das 14:00 
ás14:50 link disponibilizado no 
classroom.

QUÍMICA - Cód.Class: 
oknmlta

Disponibilização dos materiais  e 
conteúdos no google sala de aula, os 
horários das aulas on line, os 
atendimentos, tutoria, estão 
disponibilizados numa tabela no 
google Sala de aula.

Aula on line e os conteúdos 
gravados serão 
disponibilizados no google sala 
de aula.2 TI - QUÍMICA - 
10H40 AS 11H30

Os horários de aulas e 
atendimentos estão 
disponilizados no google sala 
de aula.EDUCAÇÃO FÍSICA - Cód.

Class:h53nam5

vídeo sobre alongamentos de 
membros inferiores e cuidados para 
evitar lesões

Hangouts plantão ás 14h



SOCIOLOGIA - Cód.Class:
avafwlq

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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

Disponibilização de conteúdo 
novo.

BIOLOGIA - Cód.Class: 
3kupya4

Tema: Filo Platyhelminthes e 
Filo Nematoda. Atividades no 
Classroom ou Positivo on.
 Dúvidas de Segunda a 
Sexta por e-mail prosimone
fernaodias pais@gmail.com 
ou no Hangouts  Quarta e 
Sexta das 14 às 15 horas.

FÍSICA - Cód.Class: 
xuzmhb4

Disponibilização dos materiais  e 
conteúdos no google sala de aula, os 
horários das aulas on line, os 
atendimentos, tutoria, estão 
disponibilizados numa tabela no 
google Sala de aula.

Aula on line e os conteúdos 
gravados serão disponibilizados 
no google sala de aula.2 TI 
FISICA - 12H20 AS 13H10
Os horários de aulas e 
atendimentos estão 
disponilizados no google sala de 
aula.

TOPOLOGIA DE REDES - 
Cód.Class: kx57boz

Contin. Atividade da semana 
anterior + Plant.Duv. Hang. 29/04 
- 4ª feira(16:30) https://hangouts.
google.
com/group/AcAK8drbQVhqkrxa6



GEOGRAFIA - Cód.Class:
z4clh2j

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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.

INGLÊS - Codigo Class: 
ulytr3s 

Positivo On vol. 6 - unidade 11: 
Physical characteristics, clothing; 
vol. 6 - unidade 11: Past 
Continuous - Assistir a video aula 
no Google classroom antes de 
fazer as atividades do Positivo on.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 3º T.I
27/04 - 2ª feira 28/04 - 3ª feira 29/04 - 4ª feira 30/04 - 5ª feira 01/05 - 6ª feira

BIOLOGIA - Cód.Class: 
5qqzzkh        

Tema: Reino Plantae. Atividades 
no Classroom ou Positivo on.
Dúvidas de Segunda a 
Sexta por e-mail prosimone
fernaodias pais@gmail.com 
ou no Hangouts Quarta e 
Sexta das 16 às 17 horas.

GERENCIAMENTO - 
Cód.Class: mdbjas4

Cont.  Ativ.sem. anterior + Palant. 
Duvidas Hang. - 30/04 - 5ª feira(17:30) 
https://hangouts.google.
com/group/s2F6JKqMUVUXYSu37

SOCIOLOGIA - Cód.
Class:viwm4h2

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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

Disponibilização de conteúdo novo.

LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód.Class: wjgxg3f

Tutorial de dúvidas via Classroom               
(horário de aula)

Disponibilização de atividades 
sobre o texto " Pensamento 
positivo pode ajudar a combater 
doenças" - Classroom. ( essas 
atividades darão início a apostila 
P15). As atividades deverão ser 
entregues até 04/05.

Tutorial de dúvidas via Hangouts - 10h 
às 10h50 ( O link será disponibilizado 
novamente no mural do Classroom)



MATEMÁTICA - Cód.
Class: 6ecikjr

Iremos tirar dúvidas no hangourts 
terça-feira (28/04/2020) das 11:40 
ás 12:30.Conteúdos: Poliedro , 
Relação de Euler.Todas as 
informações estão no Mural do 
Google Classroom, através do 
código da sala(6ecikjr).

Iremos tirar dúvidas no hangouts 
quinta-feira (30/04/2020) das 7:10 ás 
8:00. Conteúdos: Poliedro, Relação de 
Euler. Todas as informações estão no 
Mural do Google Classroom, através 
do código da sala(6ecikjr).

QUÍMICA - Cód. Class: 
utc7cn7

Postagem de aula gravada no G. 
Classroom-Haletos orgânicos (Apostila 
9-Capítulo 2)
Data máxima para entrega do 
formulário: Grupos Orgânicos
*O horário de atendimento por 
Hangout ocorre de 15 em 15 dias, 
sendo horário e data postados no 
mural G. Classroom

INGLÊS - Cód.Class: 
vmld522

Positivo On vol. 10 - unidade 19: 
Childhood, parenting, personality traits; 
vol. 10 - unidade 19: real conditionals 
(zero and first conditionals) - Assistir 
a video aula no Google classroom antes 
de fazer as atividades do Positivo on.

FÍSICA - Cód.Class: 
hwxudh6

Disponibilização dos Conteúdos no 
google Sala de Aula, atendimento e 
aulas nos horário estipulados no google 
sala de aula.

Aula on -line  e o conteúdo sera 
disponibilizados do Google Sala de 
Aula. 3 MIX - FISICA - 12H20 AS 
13H10

TÉCNICA DE 
PROGRAMAÇÃO - Cód. 

Class: evyicu6

Conceitos de conexão com MySql 
e C#
Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00

SIST.  BANCO DE 
DADOS - Cód. Class: 

4uipeon

Conceitos de Consulta em MySql - 
Select
Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00

LING. DE 
PROGRAMAÇÃO - Cód. 

Class: qmmqqqz

Exemplo de métodos em Java
Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00

MODELAGENS - Cód.
Class: zwuqnk4

Cont.  Ativ.sem. anterior + Palant. 
Duvidas Hang. - 30/04 - 5ª feira(17:30) 
https://hangouts.google.
com/group/s2F6JKqMUVUXYSu37



HISTÓRIA - Cód.Class: 
lhpoqjo

Os agendamentos de Hangouts de 
dúvidas constam na sala do Google 
Classroom.

Responder as atividades da página 12 
da apostila.

Fazer a pesquisa que está indicada na 
apostila página 12, no seu caderno de 
história.

FILOSOFIA - Cód. Class: 
gdjithr.    

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

GEOGRAFIA - Cód.
Class:hje6a6y

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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:
00 às 10:30 hs. O link de acesso para o 
Hangouts será disponibilizado com 20 
minutos de antecedência.

LITERATURA - Cód. 
Class: xgqgptr

Videuaula - Semana de arte 
moderna
Atividade referente ao conteúdo da 
semana

Plantão no Hangouts (15:30 às 16:00)

Link no Classroom a partir das 12:00h 
do dia

ARTE - Cód.Class: 
zcaasjt

Assistir o vídeo teatro realista e 
naturalista , depois responda a questão: 
Qual a diferença entre os dois? É 
possível realizar uma peça teatral 
inspirada nos dois movimentos? Link 
para o vídeo disponibilizado no 
classroom.

Plantão de dúvidas no hangouts das 
15:00 ás 15:50 link disponibilizado no 
classroom.

EDUCAÇÃO FISICA - 
Cód.Class:bvqepx2

compreensão das regras do jogo através 
dos tópicos expostos. Hangouts plantão 
ás 14h

Os horários de atendimento estão 
disponíveis na Classroom.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 1º EM Regular
27/04 - 2ª feira 28/04 - 3ª feira 29/04 - 4ª feira 30/04 - 5ª feira 01/05 - 6ª feira

MATEMÁTICA  Cód.
Class: mhwpjga

Iremos tirar dúvidas no hangouts 
segunda-feira 27/04/2020 das 7:10 
ás 8:00. Conteúdos: função 
composta e inversa.Todas as 
informações estão no Mural do 
Google Classroom, através do 
código da sala mhwpjga

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts terça-feira 
28/04/2020 das 9:40 ás 10:
30. Conteúdos: função 
composta e inversa.Todas 
as informações estão no 
Mural do Google Classroom, 
através do código da sala 
mhwpjga

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts quinta-feira 
30/04/2020 das 8:50 ás 9:40.
Conteúdos função composta 
e inversa.Todas as 
informações estão no Mural 
do Google Classroom, 
através do código da sala 
mhwpjga.Trilha na plataforna 
positivo on(unidade 2, 
funções).

GEOGRAFIA - Cód.
Class: huxjktg

Leitura do texto: “Localização do 
Brasil” – páginas 48 a 53. Fazer os 
exercícios da página 53. 
Disponibilização de aula gravada 
sobre a localização do Brasil 
Hangouts - 08h00 - Orientações 
sobre as trilhas liberadas (Positivo 
On) e plantão de dúvidas sobre a 
entrega das últimas atividades 
propostas.

BIOLOGIA - Cód.Class: 
kgykmql

Tema: Histórico celular e
 membranas celulares. Atividades 
no Classroom ou Positivo on.
Dúvidas de Segunda a 
Sexta por e-mail 
prosimonefernaodias
pais@gmail.com
ou no Hangouts às Terça
 e Quinta das 14 às 15 horas.

INTERPRETAÇÃO - Cód.
Class:z2ibung

Tutorial de dúvidas via CHAT do 
Hangouts - 11h às 11h50 ( o link do 
Hangouts já foi disponibilizado no 
mural do Classroom no outro 
tutorial que tivémos)

Disponibilização de vídeo 
aula e atividades sobre 
anúncio publicitário - 
Classroom. ( essas 
atividades darão início a 
apostila volume 2). As 
atividades deverão ser 
entregues até 04/05.

Tutorial de dúvidas via 
Classroom ( horário de aula)



HISTÓRIA - Cód.Class: 
tafb2cw

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

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

QUÍMICA - Cód. Class:  
4fy7kbp

Postagem de aula gravada 
no Google Classroom-
Distribuição eletrônica_íons 
(Apostila Positivo-Volume1-
Capítulo2)
Data máxima para entrega 
do trabalho: Radioatividade
*O horário de atendimento 
por Hangout ocorre de 15 
em 15 dias, sendo horário e 
data postados no mural G. 
Classroom

ATUALIDADES - Cód.
Class: tbwqfk4

INGLÊS - Cód.Class: 
iof7hzn

Positivo On vol.2 - unidade 3: Play /
Do / Go sports; simple present; vol. 
2
- unidade 3: Frequency adverbs - 
Assistir a video aula no Google 
classroom antes de fazer as 
atividades do Positivo on.

LITERATURA - Cód.
Class:jtppipu

Metrificação, conhecendo a 
escansão.Vídeo aula. 

Trilhas Positivo On. 
Unidade 2, Verso e prosa. 
Agendamento para 08/05

Encontro pelo Hangouts para 
esclarecimento de dúvidas, 
dia 29/04, de 15h às 15h50

GRAMÁTICA - Cód.
Class:leg4xmp

Tutorial de dúvidas via CHAT do 
Hangouts - 11h às 11h50 ( o link do 
Hangouts já foi disponibilizado no 
mural do Classroom no outro 
tutorial que tivémos)

Disponibilização de vídeo 
aula e atividades sobre 
gêneros publicitários - 
Classroom. ( essas 
atividades darão início a 
apostila volume 2). As 
atividades deverão ser 
entregues até 04/05

Tutorial de dúvidas via 
Classroom ( horário de aula)



EMPREENDEDORISMO -  
Cód.Class: w75fkto

Devolutiva das atividades propostas 
na semana anterior. CLASSROOM 
- CÓD.w75fkto Duvidas e-mail - 
lerovaz@hotmail.com

FILOSOFIA - Cód. Class:  
q45wogz

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

FÍSICA - Cód.Class: 
aupihdw

Disponibilização dos materiais  e 
conteúdos no google sala de aula, 
os horários das aulas on line, os 
atendimentos, tutoria, estão 
disponibilizados numa tabela no 
google Sala de aula.

Aula on -line  e o conteúdo 
sera disponibilizados do 
Google Sala de Aula. 1 EM - 
FISICA - 9H00 AS 09H50 - 

REDAÇÃO - Cód. Class: 
kczlxpd

Introdução ao texto 
dissertativo-argumentativo
Atividade relacionada ao 
conteúdo

Plantão no Hangouts (link 
disponibilizado às12:00 do 
dia)



SOCIOLOGIA - Cód.
Class:254sviw

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado e entender que 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 11:30 hs. O 
link de acesso para o 
Hangouts será disponibilizado 
com 20 minutos de 
antecedência.

Disponibilização de 
conteúdo novo.

ARTE - Cód.Class: 
qsk2jre

Atividade da apostila ,leitura e 
observação das pág.24 á 26,siga as 
orientações da atividade 
disponibilizda no classroom. 

Plantão no hangouts das 13:
30 ás 14:20 link 
disponibilizado no 
classroom.

EDUCAÇÃO FISICA - 
Cód.Class: beruqfy

Os horários de plantão de 
dúvidas do hangouts 11h às 
11h50, link no Classroom.

Atividade: Saúde e Atividade 
Física, o conteúdo estará 
disponível no classroom.

DANÇA, MÚSICA E 
TEATRO - Cód.Class: 

xvcb3id

Percussão Corporal: 
atividade no Google 
Classroom para ser 
desenvolvida e enviada via 
plataforma até 15/05.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º  EM Regular
27/04 - 2ª feira 28/04 - 3ª feira 29/04 - 4ª feira 30/04 - 5ª feira 01/05 - 6ª feira

GEOGRAFIA - Cód.
Class:  upnbbjt

Leia o texto: “Formação do povo 
brasileiro” – páginas 51 a 56. 
Disponibilização de aula gravada 
sobre a formação do povo 
brasileiro. Hangouts - 09h00 - 
Orientações sobre as trilhas 
liberadas (Positivo On) e plantão 
de dúvidas sobre a entrega das 
últimas atividades propostas.

FILOSOFIA - Cód. 
Class: 7ucionp

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

SOCIOLOGIA - Cód.
Class:p5eansy

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que 
estiver adiantado e entender que 
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 11:30 às 12:00 hs. O link 
de acesso para o Hangouts será 
disponibilizado com 20 minutos de 
antecedência.

Disponibilização de conteúdo 
novo.



BIOLOGIA - Cód.Class: 
tkxlbsg

Tema: Filo Platyhelminthes e 
Filo Nematoda. Atividades no 
Classroom ou Positivo on.
 Dúvidas de Segunda a 
Sexta por e-mail prosimone
fernaodias pais@gmail.com 
ou no Hangouts  Quarta e 
Sexta das 14 às 15 horas.

LÍNGUA PORTUGUESA 
- Cód.Class:vapxx3e

Tutorial de dúvidas via CHAT do 
Hangouts - 11h às 11h50 ( o link 
do Hangouts já foi 
disponibilizado no mural do 
Classroom no outro tutorial que 
tivémos). Disponibilização de 
vídeo aula e atividades sobre 
artigo de divulgação científica - 
Classroom. ( essas atividades 
darão início a apostila volume 6). 
As atividades deverão ser 
entegues até 04/05

Tutorial de dúvidas via Classroom 
( horário de aula)

MATEMÁTICA - Cód.
Class: n4yfbqp

Iremos tirar dúvidas no hangouts 
das 8:00 ás 8:50 e 10:50 ás 11:40 
- quarta- feira (29/04/2020).
Conteúdos: Sistema Linear, 
Conceito de Geometria Plana.
Todas as informações estão no 
Mural do Google Classroom, 
através do código da sala 
(n4yfbqp)

Iremos tirar dúvidas no hangouts 
quinta-feira (30/04/2020) das 8:
00 ás 8:50 e 10:50 ás 11:40. 
contéudos: Sistema Linear e 
Geometria Plana. TRilha na 
plataforma positivo on (unidade 
12, equação linear), reagendada 
para 30/04/2020.Todas as 
informações estão no Mural do 
Google Classroom, através do 
código da sala (n4yfbqp)



QUÍMICA - Cód. Class:
c5hah5d

Postagem de aula gravada no G. 
Classroom:Mistura de soluções 
com diferentes solutos-com 
reação (Apostila 5- Capítulo1)
Data máxima para entrega de 
formulário: Mistura de soluções 
com diferentes solutos-sem 
reação
*O horário de atendimento por 
Hangout ocorre de 15 em 15 
dias, sendo horário e data 
postados no mural G. Classroom

HISTÓRIA - Cód.Class: 
pt4hdxh

Video aula: Brasil Colonia - 
Sociedade açucareira ( Volume 5 
- Capítulo 22 - Apostila Positivo )

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

LITERATURA - Cód.
Class: qqbn5xt

Gabarito dos exercícios da 
semana anterior; Caderno de 
atividades referente ao capítulo 
10 - página 8 a 16. Todo material 
está disponível na Plataforma 
Google.

Suporte e plantão de dúvidas 
pelo Hangouts, das 15h00 às 
15h50. Link: https://hangouts.
google.
com/group/81SywLGePG4atmc7
8

INGLÊS - Cód.Class: 
vijpugu

Positivo On vol. 6 - unidade 11: 
Physical characteristics, 
clothing; vol. 6 - unidade 11: 
Past Continuous - Assistir a 
video aula no Google classroom 
antes de fazer as atividades 
do Positivo on.

FÍSICA - Cód.Class: 
hna3vn4

Disponibilização dos materiais  e 
conteúdos no google sala de 
aula, os horários das aulas on 
line, os atendimentos, tutoria, 
estão disponibilizados numa 
tabela no google Sala de aula.

Aula on -line  e o conteúdo sera 
disponibilizados do Google Sala 
de Aula. 2 EM - FISICA - 09H50 
AS 10H40

ARTE - Cód.Class: 
sok24ed

Apostila positivo pág,31 á 34 
Música e dança, leitura e 
pesquisa da pág 33.

Plantão no hangouts das 12:30 
ás 13:20 link disponibilizado no 
classroom.



EDUCAÇÃO FÍSICA - 
Cód.Class:iey2iay

vídeo sobre alongamentos de 
membros inferiores e cuidados 
para evitar lesões

Hangouts plantão ás 14h



0 ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 3 EM Regular
27/04 - 2ª feira 28/04 - 3ª feira 29/04 - 4ª feira 30/04 - 5ª feira 01/05 - 6ª feira

GEOGRAFIA - Cód. 
Class: 4im27sb      

Leitura do texto: “ A política 
energética brasileira” –páginas 
46 a 51. Fazer a atividade 
“Cartografia” da página 51. 
Disponibilização de aula 
gravada com comentários sobre 
a política energética brasileira a 
partir da atividade proposta na 
página 52. Hangouts - 10h00 - 
Orientações sobre as trilhas 
liberadas (Positivo On) e plantão 
de dúvidas sobre a entrega das 
últimas atividades

FILOSOFIA - Cód. Class 
fpktci3

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



SOCIOLOGIA - Cód.
Class:

Durante esta semana, vamos 
dar continuidade ao que foi 
orientado anteriormente, o aluno 
que estiver adiantado e 
entender que 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 12:00 às 12:30 hs. O 
link de acesso para o Hangouts 
será disponibilizado com 20 
minutos de antecedência.

Disponibilização de conteúdo 
novo.

BIOLOGIA - Cód.Class: 
uglciqk

Tema: Reino Plantae. 
Atividades 
no Classroom ou Positivo on.
Dúvidas de Segunda a 
Sexta por e-mail prosimone
fernaodias pais@gmail.com 
ou no Hangouts Quarta e 
Sexta das 16 às 17 horas.

LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód.Class: jmycbt4

Tutorial de dúvidas via 
Classroom ( horário de aula)

Disponibilização de vídeo aula e 
atividades sobre gêneros 
textuais e tipologias textuais - 
Classroom. ( essas atividades 
darão início a apostila volume 
10). As atividades deverão ser 
entregues até 04/05.

Tutorial de dúvidas via CHAT do 
Hangouts - 11h às 11h50 ( o link 
do Hangouts já foi 
disponibilizado no mural do 
Classroom no outro tutorial que 
tivémos)



MATEMÁTICA - Cód.
Class:gjraacj

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts terça-feira 
(28/04/2020) das 7:10 ás 8:00. 
Conteúdos: Ponto Médio e Àrea 
do Triângulo. Todas as 
informações estão no Mural do 
Google Classroom, através do 
código da sala(gjraacj)

Iremos tirar dúvidas no 
haugants quarta-feira 
(29/04/2020) das 8:50 as 9:40.
Conteúdo: Ponto Médio e Área 
do Triângulo.Todas as 
informações estão no Mural do 
Google Classroom, através do 
código da sala(gjraacj). Trilha na 
plataforma do positivo on 
(unidade 23, plano cartesiano).

QUÍMICA - Cód. Class: 
utc7cn7

Postagem de aula gravada no 
G. Classroom-Haletos orgânicos 
(Apostila 9-Capítulo 2)
Data máxima para entrega do 
formulário: Grupos Orgânicos
*O horário de atendimento por 
Hangout ocorre de 15 em 15 
dias, sendo horário e data 
postados no mural G. 
Classroom 

HISTÓRIA - Cód.Class: 
fsl4a4z

Video aula: A Era Vargas entre 
os  anos  de  1930 e 1940 -        
( Volume 9 - Capítulo 38 - 
Apostila Positivo )

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

LITERATURA - Cód. 
Class: z3kqt2q

Videuaula - Semana de arte 
moderna
Atividade referente ao conteúdo 
da semana

Plantão no Hangouts (15:30 às 
16:00)

Link no Classroom a partir das 
12:00h do dia

INGLÊS - Cód.Class: 
5744ehp

Positivo On vol. 10 - unidade 19: 
Childhood, parenting, 
personality traits; vol. 10 
- unidade 19: real conditionals 
(zero and first conditionals) - 
Assistir a 
video aula no Google classroom 
antes de fazer as atividades 
do Positivo on.



FÍSICA - Cód.Class: 
mbpt6jj

Disponibilização dos materiais  
e conteúdos no google sala de 
aula, os horários das aulas on 
line, os atendimentos, tutoria, 
estão disponibilizados numa 
tabela no google Sala de aula.

Aula on -line  e o conteúdo sera 
disponibilizados do Google Sala 
de Aula. 3 EM - FISICA - 10H40 
AS 11H30

ARTE - Cód.Class: 
vfoivi2

Assistir o vídeo teatro realista e 
naturalista , depois responda a 
questão: Qual a diferença entre 
os dois? É possível realizar uma 
peça teatral inspirada nos dois 
movimentos? Link para o vídeo 
disponibilizado no classroom.

Plantão de dúvidas no hangouts 
das 12:00 ás 12:50 link 
disponibilizado no classroom.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 
Cód.Class:2vvxmzg

Hangouts plantão ás 14h. Jogos cooperativos e sua influência no trabalho de equipe. texto para discussãocompreensão das regras do 
jogo através dos tópicos 
expostos. Hangouts plantão ás 
14h


