
ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE 1º Análises Clínicas
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

MATEMÁTICA - Cód.
Class: heqqomd

*Atividade no Google Class , desafio 
do caça palavras, documento esta em 
anexo ( Word ) ,  enviar as resposta 
por anexo no google class , questões 
referente ao conteúdo do primeiro 
trimestre. (apostila ).* Assistir Video 
sobre Conceito de Função.  Duvidas 
Seg e quarta por email ou grupo do 
Whatsapp seg e quarta das 10 h as 
14:00 h.

*Atividade no Google Class , 
desafio do caça palavras, 
documento esta em anexo ( 
Word ) ,  enviar as resposta 
por anexo no google class , 
questões referente ao 
conteúdo do primeiro 
trimestre. (apostila ).* Assistir 
Video sobre Conceito de 
Função.  Duvidas Seg e 
quarta por email ou grupo do 
Whatsapp seg e quarta das 10 
h as 14:00 h.

LITERATURA - Cód.Class: 
gry5gbd

Videoaula - Assunto: classificação 
das rimas.Acompanhar apostila, 
pág. 38 a 40.

Atividades complementares 
via Plataforma Classroom Plantão de dúvidas via 

Hangouts. Data: 08/05 
Horário> 13h às 13h50

GEOGRAFIA - Cód.Class:  
bu4kz6m

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/orientação das 12:00 às 12:30 
hs, aproveite este momento para 
sanar todas as dúvidas, se não der 
tempo. O link de acesso será 
disponibilizado em até 5 minutos 
antes do início, no Mural.

FILOSOFIA - Cód.Class: 
hrwg6bt

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será Terça-
feira às 16:00). Tudo pela 
plataforma Google Classroom.

FÍSICA - Cód.Class: 
6ubdhbr

Atividades de introdução ao estudo 
da dinâmica no google sala de aula.

aula on line pelo Zoom para 
resolução de problemas e 
tutoria de dúvidas, 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 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

HISTÓRIA - Cód.Class: 
tafb2cw

Pesuisar e anotar no caderno 
de história sobre os povos que 
viveram na Grécia, suas 
principais características 
políticas, econômicas etc.. 

Pesquisar e anotar no caderno 
de história, sobre a 
Democracia na Grécia antiga 
e suas características.

CITOLOGIA - Cód.Class: 
ld75feq

Atendimento via hangout (08-08:50 e 
14-14:30 se soliciado), recebimento 
de formulário respondido: 'Covid-19, 
fechamento-resumo'.

Atendimento via hangout (08-
08:50 e 14-14:30 se soliciado), 
recebimento de formulário 
respondido: 'Covid-19, 
fechamento-resumo'.

BIOLOGIA - Cód.Class: 
dw7jawg

“Histórico celular e membranas
 celulares” Dúvidas me
 chamem no hangouts às
 terças e quintas das 14
 às 15 horas. Ou todos os dias
 por e-mail  prosimonefernao
diaspais@gmail.com

FUNDAMENTOS DE LAB. 
- Cód.Class: jhk4mfc

Atendimento via hangout (08-08:50 e 
14-14:30 se soliciado), recebimento 
de formulário respondido: 'Covid-19, 
fechamento-resumo'.

Atendimento via hangout (08-
08:50 e 14-14:30 se soliciado), 
recebimento de formulário 
respondido: 'Covid-19, 
fechamento-resumo'.

QUÍMICA - Cód.Class: 
vll5o2f

Atividades de Estudo do átomo e 
destribuição eletronica, as atividades 
serão postadas no Google Sala de 
aula.

 aula on line pelo zoom o link 
será disponibilizado pelo 
google sala de aula , e 
hangouts1 MIX - QUIMICA - 
9H00 AS 09H50



PARASITOLOGIA - Cód.
Class: 6s4y4ve)

 Atividades relacionadas a 
Noções de Epidemiologia

Plantão de dúvidas pelo Hangouts 
das 14 às 15 horas

LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód. Class: nipvb33

Finalização das atividades da semana 
anterior ( 27/04 à 04/05). Plantão de 
dúvidas via CHAT do Hangouts - 11h 
às 11h50

Disponibilização de atividades 
e vídeo aula sobre Notícia - 
apostila P2 ( Classroom) - 
estas atividades deverão ser 
entregues até 11/05

Plantão de dúvidas via 
Classroom ( horário de aula)

Plantão de dúvidas via 
Classroom (horário de aula)

INFORMÁTICA - Cód.
Class: 7msjdbm

Vídeo-Aula(excel) ClassRoom+Plant. 
Duv. Hanghouts (16:30) https:
//hangouts.google.
com/group/1jGiMFf62vCYUFbk8

INGLÊS -Cód. Class: 
tjak4xg

Plantão de dúvidas hangouts, terça-
feira dia 05/05 das 10:00 às 10:50, 
favor adicionar meu e-mail: 
prodanifernaodias@gmail.com

FISIOLOGIA - Cód.Class: 
uozujmb

Atividades sobre as células. 
Plantão de dúvidas no 
Hangouts quinta -feira das 14 
às 15 horas

ARTE - Cód.Class: 
ylbxjhn

Assistir o vídeo sobre pintura 
futurista,link disponibilizado no google 
class.

Plantão no hangouts das 10:
00 ás 10:50,link no google 
class.

EDUCAÇÃO FÍSICA - Cód.
Class: b7zbavl

Atividade sobre Alimentação 
saudável na adolescência, material 
estará disponivel no classroom. 
Plantão de dúvidas hangouts 09h às 
09h50.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º Análises Clínicas
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

IMUNOLOGIA - Cód.Class: 
63umki5

Atendimento via hangout (09-09:50 e 
15-15:30 se soliciado), recebimento 
de formulário respondido: 'Covid-19, 
fechamento-resumo'.

Atendimento via 
hangout (09-09:50 e 
15-15:30 se 
soliciado), 
recebimento de 
formulário 
respondido: 'Covid-
19, fechamento-
resumo'.

SOCIOLOGIA - Cód.Class:
mlur523

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

INGLÊS - Codigo Class: 4c3eh5v Plantão de dúvidas hangouts, 
terça-feira dia 05/05 das 14:00 às 
14:50, favor adicionar meu 
e-mail: prodanifernaodias@gmail.com

HISTÓRIA - Cód.Class: jeimtsd

Pesquisar e anotar no 
caderno de história sobre A 
Peste Negra e suas 
características e 
consequências para Europa 
e para o Mundo. 

Pesquisar e anotar no 
caderno de história sobre a 
Gripe Espanhola, suas 
causas, características e 
consequências para a 
Europa e para o Mundo.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º Análises Clínicas
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

LÍNGUA PORTUGUESA - Cód.
Class: eb3dm5p

Finalização das atividades da 
semana anterior ( 27/04 à 04/05)

Disponibilização de 
atividades e vídeo aula 
gravada sobre Frase, 
Oração e Período - apostila 
P13 ( Classroom) - estas 
atividades deverão ser 
entregues até 11/05. 
Plantão de dúvidas via 
CHAT do Hangouts - 11h às 
11h50.

Plantão de dúvidas via 
Classroom (horário de aula)

Plantão de dúvidas 
via Classroom 
(horário de aula)

FILOSOFIA - Cód.Class: 
g4caqp5

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será 
quarta-feira às 16:00). Tudo 
pela plataforma Google 
Classroom.

MICROBIOLOGIA - Cód.Class: 
ywyktd

Atividades sobre 
Biossegurança em 
laboratório de Microbiologia. 
Plantão de dúvidas as 
quintas-feiras das 15 às 16 
horas.

BIOLOGIA - Cód.Class: afh4vae

“Filo Platyhelminthes e
 Filo Nematoda)” Dúvidas me
 chamem no hangouts às
 terças e quintas das 15
 às 16 horas. Ou todos os dias
 por e-mail  prosimonefernao
diaspais@gmail.com

BIOQUÍMICA - Cód.Class: 
uburhmm

Atendimento via hangout (09-09:50 e 
15-15:30 se soliciado), recebimento 
de formulário respondido: 'Covid-19, 
fechamento-resumo'.

Atendimento via 
hangout (09-09:50 e 
15-15:30 se 
soliciado), 
recebimento de 
formulário 
respondido: 'Covid-
19, fechamento-
resumo'.

QUÍMICA - Cód.Class: vbg3ns3

Postagem dos Slides referentes ao 
estudo das soluções e 
concentraçoes das soluções no 
google sala de aula.

aula on line pelo Zoom, o 
link será disponibilizado pelo 
google sala de aula e 
hangouts 2AC - QUÍMICA - 
09H50 AS 10H40

FÍSICA - Cód.Class: in2us5m

Postagem dos Slides referentes ao 
estudo ao Estudo da hidróstática

Aula on line pelo Hangouts 
2AC - FISICA - 11H30 AS 
12H20



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º Análises Clínicas
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

LITERATURA - Cód.Class: 
wuc6xtm

Entrega das atividades 
solicitadas na semana 
anterior; Videoaula sobre o 
livro "Senhora" - Exercícios 
da Apostila - p. 45; 
Videoaula sobre o livro 
"Iracema" - Exercícios das 
páginas 46 a 49; Conteúdo 
disponível na Plataforma 
Google, a partir de 06/05.

Gabarito dos exercícios; 
Romantismo: Teatro - O 
noviço - Martins Pena; 
Exercícios da apostila - 
página 51. Apresentação de 
Power Point - resumo do 
capítulo.  Suporte e plantão 
de dúvidas através do 
Hangouts - das 08h00 às 
08h50

GEOGRAFIA - Cód.Class:tn3to7v

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/orientação das 12:45 
às 13:15 hs, aproveite este 
momento para sanar todas 
as dúvidas, se não der 
tempo. O link de acesso 
será disponibilizado em até 
5 minutos antes do início, no 
Mural.

MATEMÁTICA - Cód.Class:
o5s2zam

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts 8:50 ás 9:40hs
(05/05/2020 terça-feira)
contéudos Soma dos termos 
de uma progressão 
geométrica finita e infinita.
Todas as informações estão 
no mural do Google 
Clarroom, através do código 
da sala (o5s2zam).

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts 11:40 ás 12:30hs
(06/05/2020 quarta-feira) 
conteúdos soma dos termos 
de uma progressão 
geométrica finita e infinita. 
Todas as informações estão 
no mural do Google 
Classroon ,através do 
código da sala(o5s2zam).

Iremos tirar dúvidas 
no hangouts n8:50 
ás 9:40hs
(08/05/2020 sexta-
feira) conteúdos 
soma dos termos de 
uma progressão 
geométrica finita e 
infinita.Todas as 
informações estão 
no mural do Google 
Classroom, através 
do código da sala
(o5s2zam)

PARASITOLOGIA - Cód.Class: 
gmtiger

Tema: Técnica de 
parasitologia de Kato e 
Katz. Atividade: Fichamento 
de Taenia solium e plantão 
de dúvidas as quintas-feiras 
das 15 às 16 horas



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º Análises Clínicas
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

HEMATOLOGIA - Cód.Class:  
phllnmy

Tema: Interpretaçao do 
eritrograma. Atividades e 
plantão de dúvidas as 
quintas-feiras das 15 às 16 
horas.

 ARTE - Cód.Class: hexycdf
Assistir vídeo sobre a arte Barroca,
link disponibilizado google class.

Plantão no hangouts das 10:
00 ás 10:50 link 
disponibilizado no google 
class.

EDUCAÇÃO FISICA - Cód.Class:
pouzawm

Quais as principais reaçoes 
metabólicas nos adolescentes e 
como o esporte auxilia easa 
transformação. Trabalho

 



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 3º Análises Clínicas
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

BIOLOGIA - Cód.Class: 
5qqzzkh

“Reino Plantae” Dúvidas me
 chamem no hangouts às
 terças e quintas das 16
 às 17 horas. Ou todos os dias
 por e-mail  prosimonefernao
diaspais@gmail.com

CONTROLE - Cód.Class: 
7sqcu7i

Atendimento via hangout (10-10:50 e 
16-16:30 se soliciado), recebimento 
de formulário respondido: 'Covid-19, 
fechamento-resumo'.

Atendimento via hangout 
(10-10:50 e 16-16:30 se 
soliciado), recebimento 
de formulário 
respondido: 'Covid-19, 
fechamento-resumo'.

SOCIOLOGIA - Cód.
Class:vxbdqzx

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

HEMATOLOGIA - Cód.
Class: pjqnyui

Atividades de Interpretação do 
Hemograma. Plantão de dúvidas 
no Hangouts das 15 às 16 
horas.

LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód.Class:wjgxg3f

Finalização das atividades da semana 
anterior (27/04 à 04/05)

Disponibilização de atividades e 
vídeo aulas sobre Frase, Oração 
e Período ( Classroom) - estas 
atividades deverão ser 
entregues até 11/05.

Plantão de dúvidas via CHAT do 
Hangouts - 11h às 11h50

Plantão de dúvidas via 
Classroom (horário de 
aula)



MATEMÁTICA - Cód.
Class:6ecikjr

Iremos tirar dúvidas no hangouts 
(05/05/2020 terça-feira) das 11:
40 ás 12:30hs, contéudos: 
Prismas (área, volume).Todas 
as informações estão no mural 
do Google Classroom, através 
do código da sala(6ecikjr).

Iremos tirar dúvidas no 
habngouts (07/05/2020 quinta-
feira) das 7:10 ás 8:00, 
conteúdos:Prismas (área, 
volume). Todas as informações 
estão no mural do Google 
Classroom, através do código 
da sala(6ecikjr).

Iremos tirar dúvidas no 
habngouts (08/05/2020 
sexta-feira) das 7:10 ás 
8:00, conteúdos:Prismas 
(área, volume). 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- Funções 
alcoolicas-Apostila 10- Capítulo 
18-Pag.1-13

11:00: Resolução de 
dúvidas via Hangout

Data máxima para 
entrega dos formulários: 
Haletos orgânicos e 
propriedades de 
hidrocarbonetos 

INGLÊS - Codigo Class: 
vmld522

Plantão de dúvidas hangouts, terça-
feira dia 05/05 das 16:00 às 16:50, 
favor adicionar meu e-mail: 
prodanifernaodias@gmail.com

FÍSICA - Cód.Class: 
hwxudh6

Postagem das Atividades e Slides do 
conteúdo de Acustica, e introdução ao 
estudo de eletrostática

Aula on line pelo Zoom o link 
será disponibilizado no google 
sala de aula 3 MIX - FISICA - 
12H20 AS 13H10

BIOQUÍMICA - Cód.
Class: swsses2

Atendimento via hangout (10-10:50 e 
16-16:30 se soliciado), recebimento 
de formulário respondido: 'Covid-19, 
fechamento-resumo'.

Atendimento via hangout 
(10-10:50 e 16-16:30 se 
soliciado), recebimento 
de formulário 
respondido: 'Covid-19, 
fechamento-resumo'.

MICROBIOLOGIA - Cód.
Class: b3owicz

Atividades de Micoses 
profundas e plantão de dúvidas 
pelo Hangouts das 15 às 16 
horas.

HISTÓRIA - Cód.Class: 
xuwkknq

Pesquisar e anotar no caderno 
de história sobre A Peste Negra 
e suas características e 
consequências para Europa e 
para o Mundo. 

Pesquisar e anotar no caderno 
de história sobre a Gripe 
Espanhola, suas causas, 
características e consequências 
para a Europa e para o Mundo.

FILOSOFIA - Cód. Class: 
w45stzg

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será quarta-
feira às 16:00). Tudo pela 
plataforma Google Classroom.

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será quarta-
feira às 15:00). Tudo pela 
plataforma Google Classroom.



GEOGRAFIA - Cód.Class:
zvjbroc

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/orientação das 
12:00 às 12:45 hs, 
aproveite este momento 
para sanar todas as 
dúvidas, se não der 
tempo. O link de acesso 
será disponibilizado em 
até 5 minutos antes do 
início, no Mural.

LITERATURA - Cód. 
Class: xgqgptr

Correção da atividade anterior.

Videoaula "Introdução ao modernismo 
- Semana de arte moderna"

Atividades relacionadas ao conteudo 
da videoaula

Plantões de dúvidas realizados 
diariamente via grupo do Hangouts. 
Participem do grupo, compartilhem 
suas dúvidas. 

 ARTE - Cód.Class: 
mtrkh2u

Atividade da apostila pág.31 com base 
nos estudos da pág.30, Deve ser feita 
em folha sultite e postar sua arte no 
classroom.

Plantão no hangouts das 
10:00 ás 10:50,link no 
google class.

EDUCAÇÃO FISICA - 
Cód.Class:5ywv3hu

Trabalho sobre preparação física e na 
escola e no esporte de alto 
rendimento. Quais as principais 
diferenças ? comentários.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 1º ADM
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

MATEMÁTICA - Cód.
Class: heqqomd

*Atividade no Google Class , desafio 
do caça palavras, documento esta em 
anexo ( Word ) ,  enviar as resposta 
por anexo no google class , questões 
referente ao conteúdo do primeiro 
trimestre. (apostila ).* Assistir Video 
sobre Conceito de Função.  Duvidas 
Seg e quarta por email ou grupo do 
Whatsapp seg e quarta das 10 h as 
14:00 h.

*Atividade no Google Class , 
desafio do caça palavras, 
documento esta em anexo ( 
Word ) ,  enviar as resposta 
por anexo no google class , 
questões referente ao 
conteúdo do primeiro 
trimestre. (apostila ).* Assistir 
Video sobre Conceito de 
Função.  Duvidas Seg e 
quarta por email ou grupo do 
Whatsapp seg e quarta das 
10 h as 14:00 h.

LITERATURA - Cód.
Class:gry5gbd

Videoaula - Classificação das 
rimas. Acompanhar apostila, pág. 
de 38 a 40

Atividades complementarse 
via Plataforma Classroom

Atendimento, plantão de dúvidas 
via Hangouts. Data 08/05. 
Horário 13h às 13h50

GEOGRAFIA - Cód.
Class:gyol5tm

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/orientação das 12:00 às 
12:30 hs, aproveite este 
momento para sanar todas as 
dúvidas, se não der tempo. O 
link de acesso será 
disponibilizado em até 5 minutos 
antes do início, no Mural.

FILOSOFIA-                    
Cód. Class: gwka5xg

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será Terça-
feira às 16:00). Tudo pela 
plataforma Google Classroom.

FÍSICA-                                    
Cód.Class: 6ubdhbr

Atividades de introdução ao estudo da 
dinâmica no google sala de aula.

aula on line pelo Zoom para 
resolução de problemas e 
tutoria de dúvidas, 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 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

HISTÓRIA - Cód.
Class: lmn45qq

Pesuisar e anotar no caderno 
de história sobre os povos 
que viveram na Grécia, suas 
principais características 
políticas, econômicas etc.. 

Pesuisar e anotar no caderno 
de história sobre os povos 
que viveram na Grécia, suas 
principais características 
políticas, econômicas etc.. 

TÉCNICA DE 
REDAÇÃO - Cód. 

Class: e6cvdyi

Correção da atividade anterior.

Videoaula "Conceito de 
argumentação - Argumentos de 
causa"

Atividades relacionadas ao conteudo 
da videoaula

Plantões de dúvidas realizados 
diariamente via grupo do Hangouts. 
Participem do grupo, compartilhem 
suas dúvidas. 

APLICATIVOS - Cód.
Class:: 4sxkjxn

Vídeo-Aula(excel) 
ClassRoom+Plant. Duv. 
Hanghouts (16:30) https:
//hangouts.google.
com/group/1jGiMFf62vCYUFbk8

CONTABILIDADE - 
Cód.Class: bqavu6l 

Resolução de atividades, 
escrituração, livro caixa, 
razonetes e balancete de 
verificação. Plantão de 
dúvidas - hangout segunda 
das 13:30 as 14:30 https:
//hangouts.google.
com/group/CVjkYh2b43Bvkgw
Y6



ECONOMIA - Cód.
Class: 7jv4wef

Devolução da atividade, 
conceito econômico, plantão 
de dúvidas Hangout dia 06/-5 
das 14:30 as 15:30 https:
//hangouts.google.
com/group/CVjkYh2b43Bvkgw
Y6

BIOLOGIA - Cód.
Class: dw7jawg

“Histórico celular e membranas
 celulares” Dúvidas me
 chamem no hangouts às
 terças e quintas das 14
 às 15 horas. Ou todos os dias
 por e-mail  prosimonefernao
diaspais@gmail.com

ADM GERAL - Cód.
Class: wylcmki

Pesquisa sobre Frank e Lilian Gilbreth 
e Henry Gantt, sua atuação na 
administração e seu legado para a 
industrialização. Plantão de dúvidas 
Hangout 05/05 das 12:30 as 13:30 
https://hangouts.google.
com/group/CVjkYh2b43BvkgwY6

QUÍMICA - Cód.Class: 
vll5o2f

Atividades de Estudo do átomo e 
destribuição eletronica, as atividades 
serão postadas no Google Sala de 
aula.

" aula on line pelo zoom o link 
será disponibilizado pelo 
google sala de aula , e 
hangouts1 MIX - QUIMICA - 
9H00 AS 09H50

LÍNGUA 
PORTUGUESA - Cód.

Class: nipvb33

Finalização das atividades da semana 
anterior ( 27/04 à 04/05). Plantão de 
dúvidas via CHAT do Hangouts - 11h 
às 11h50

Disponibilização de atividades 
e vídeo aula sobre Notícia - 
apostila P2 ( Classroom) - 
estas atividades deverão ser 
entregues até 11/05

Plantão de dúvidas via 
Classroom ( horário de aula)

Plantão de dúvidas via 
Classroom ( horário de 
aula)

ESTATÍSTICA - Cód.
Class: lulec2y

Atividade no Google Class , 
desafio do caça palavras, 
documento esta em anexo ( 
Word ) ,  enviar as resposta 
por anexo no google class , 
questões referente ao 
conteúdo do primeiro 
trimestre. (apostila ). Duvidas 
Seg e quarta por email ou 
grupo do Whatsapp. das 10 h 
as 14:00 h

INGLÊS                                       
Cód.Class: tjak4xg

Plantão de dúvidas hangouts, 
terça-feira dia 05/05 das 10:00 às 
10:50, favor adicionar meu e-mail: 
prodanifernaodias@gmail.com

 ARTE                                           
Cód.Class: ylbxjhn

Assistir o vídeo sobre pintura futurista,
link disponibilizado no google class.

Plantão no hangouts das 10:
00 ás 10:50,link no google 
class.



EDUCAÇÃO FISICA - 
Cód.Class: emlu7qj

Atividade sobre alimentação 
saudável na adolescência, 
material estará disponível no 
classroom. Plantão de dúvidas 
hangouts das 11h às 11h50.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º ADM
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

MATEMÁTICA 
FINANCEIRA - Cód.

Class: xn3n2bo

Atividade no Google Class , desafio 
do caça palavras, documento esta 
em anexo ( Word ) ,  enviar as 
resposta por anexo no google class 
, questões referente ao conteúdo do 
primeiro trimestre. (apostila ). 
Duvidas Seg e quarta por email ou 
grupo do Whatsapp seg e quarta 
das 10 h as 14:00 h.

MARKETING 
PESSOAL - Cód.
Class: bqavu6l

Atividades Classroom, 
pesquisa - a mudança das 
gerações entre o tempo, 
grtação baby boomer, X, Y 
e Z. Plantão de dúvidas - 
08/05 das 12:30 as 13:30 
endereço Hangout https:
//hangouts.google.
com/group/5f67E4fofp2Qnj
CL8

DIREITO - Cód.Class: 
7jv4wef

Atividades Classroom,
Constituição das Leis. 
Plantão de dúvidas das 13:
30 as 14:20. Endereço 
Hangout https://hangouts.
google.
com/group/5f67E4fofp2Qnj
CL8

GEOGRAFIA - Cód.
Class: cuq56c5

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/orientação das 12:45 às 
13:15 hs, aproveite este 
momento para sanar todas as 
dúvidas, se não der tempo. O 
link de acesso será 
disponibilizado em até 5 
minutos antes do início, no 
Mural.



SOCIOLOGIA - Cód.
Class: rsq26bo

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

FÍSICA - Cód.Class: 
mzsdyrd

Postagem dos Slides referentes ao 
estudo ao Estudo da hidróstática

aula on line pelo Zoom o link 
será disponibilizado no 
Haugouts 2 ADM - FISICA - 
10H40 AS 11H30

INGLÊS - Codigo 
Class: bkygxjm

Plantão de dúvidas hangouts, terça-
feira dia 05/05 das 14:00 às 14:50, 
favor adicionar meu e-mail: 
prodanifernaodias@gmail.com

LITERATURA - Cód.
Class: dm5h725

Entrega das atividades 
solicitadas na semana anterior; 
Videoaula sobre o livro 
"Senhora" - Exercícios da 
Apostila - p. 45; Videoaula 
sobre o livro "Iracema" - 
Exercícios das páginas 46 a 49;  
Conteúdo disponível na 
Plataforma Google, a partir de 
06/05.

Gabarito dos exercícios; 
Romantismo: Teatro - O noviço 
- Martins Pena; Exercícios da 
apostila - página 51. 
Apresentação de Power Point - 
resumo do capítulo.  Suporte e 
plantão de dúvidas através do 
Hangouts - das 08h00 às 08h50

ADM PESSOAL - 
Cód.Class: ysyph7o

Atividades Classroom, 
Folha de pagamento 
(material de apoio - vídeo 
aula). Plantão de dúvida 
Hangaut, das 14:30 às 15:
30. Endereço Hangout 
https://hangouts.google.
com/group/5f67E4fofp2Qnj
CL8



LÍNGUA 
PORTUGUESA - Cód.

Class: lzg3eha

Finalização das atividades da 
semana anterior ( 27/04 à 04/05)

Disponibilização de atividades e 
vídeo aula gravada sobre 
Frase, Oração e Período - 
apostila P13 ( Classroom) - 
estas atividades deverão ser 
entregues até 11/05. Plantão de 
dúvidas via CHAT do Hangouts 
- 11h às 11h50.

Plantão de dúvidas via 
Classroom (horário de aula)

Plantão de dúvidas via 
Classroom (horário de 
aula)

BIOLOGIA - Cód.
Class: fqhpcca

“Filo Platyhelminthes e
 Filo Nematoda)” Dúvidas me
 chamem no hangouts às
 terças e quintas das 15
 às 16 horas. Ou todos os dias
 por e-mail  prosimonefernao
diaspais@gmail.com

HISTÓRIA - Cód.
Class: ucqngj4

Pesquisar e anotar no caderno 
de história sobre A Peste Negra 
e suas características e 
consequências para Europa e 
para o Mundo. 

Pesquisar e anotar no caderno 
de história sobre a Gripe 
Espanhola, suas causas, 
características e 
consequências para a Europa e 
para o Mundo.

FILOSOFIA - Cód. 
Class: 24hkoav

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será Terça-
feira às 17:00). Tudo pela 
plataforma Google Classroom.

MATEMÁTICA - Cód.
Class: y5wjhbw

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts (06/05/2020 quarta-
feira) das 7;10 ás 8:00 e 9:40 
ás 10:30hs, conteúdos: soma 
dos termos de uma progressão 
geométrica fininta e infinita.
Todas as informações estão no 
mural do Google classroom, 
através do código da sala 
(y5wjhbw).

Iremos tirar dúvidas n 
hangouts (08/05/2020 
sexta-feira) das 10:50 ás 
11:40hs, conteúdos: soma 
dos termos de uma 
progressão geométrica 
finita e infinita.Todas as 
informações estão no 
mural do Google 
Classroom, através do 
código da sala (y5wjhbw).

QUÍMICA - Cód.
Class: bwrbk3g

Postagem dos Slides referentes ao 
estudo das soluções e 
concentraçoes das soluções no 
google sala de aula.

aula on line pelo Zoom, o link 
será disponibilizado pelo google 
sala de aula e hangouts 2 ADM 
- QUÍMICA - 9H00 AS 09H50

ARTE - Cód.Class: 
yl3t3qw

Assistir vídeo sobre a arte Barroca,
link disponibilizado google class.

Plantão no hangouts das 12:00 
ás 12:50 link disponibilizado no 
google class.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 
Cód.Class: t4kqwag

Quais as principais reaçoes 
metabólicas nos adolescentes e 
como o esporte auxilia easa 
transformação. Trabalho



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 3º ADM
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

INFORMÁTICA - Cód.
Class: eabujz7                                                                                                                                                                                                                  

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

MARKT E VENDAS - Cód.
Class: 7jv4wef

Devolução da atividade, aulas do 
curso gestão de negócios. Aula 1 
- O empreendedor, aula 2 - 
Pesquisa de mercado, aula 3 - 
Estratégia de marketing. Plantão 
de dúvidas Hangout dia 04/05 das 
13:30 as 14:30

BIOLOGIA - Cód.Class: 
5qqzzkh

“Reino Plantae” Dúvidas me
 chamem no hangouts às
 terças e quintas das 16
 às 17 horas. Ou todos os dias
 por e-mail  prosimonefernao
diaspais@gmail.com

SOCIOLOGIA - Cód.
Class: oqs3wek

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

CONTABILIDADE - Cód.
Class: 7sk5exl

Entrega de Atividade, 
escrituração - livro diário, 
razonetes e balancete de 
verificação. Planão de dúvidas 
Hangout dia 04/05 das 14:30 às 
15:30 https://hangouts.google.
com/group/CVjkYh2b43BvkgwY6



LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód.Class:  wjgxg3f

Finalização das atividades da 
semana anterior (27/04 à 04/05)

Disponibilização de atividades e 
vídeo aulas sobre Frase, Oração 
e Período ( Classroom) - estas 
atividades deverão ser entregues 
até 11/05.

Plantão de dúvidas via CHAT do 
Hangouts - 11h às 11h50

Plantão de dúvidas via 
Classroom (horário de 
aula)

MATEMÁTICA -  Cód.
Class: 6ecikjr

Iremos tirar dúvidas no hangouts 
(05/05/2020 terça-feira) das 11:40 
ás 12:30hs, contéudos: Prismas 
(área, volume).Todas as 
informações estão no mural do 
Google Classroom, através do 
código da sala(6ecikjr).

Iremos tirar dúvidas no habngouts 
(07/05/2020 quinta-feira) das 7:10 
ás 8:00, conteúdos:Prismas (área, 
volume). Todas as informações 
estão no mural do Google 
Classroom, através do código da 
sala(6ecikjr).

Iremos tirar dúvidas no 
habngouts (08/05/2020 
sexta-feira) das 7:10 ás 8:
00, conteúdos:Prismas 
(área, volume). 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- Funções alcoolicas-
Apostila 10- Capítulo 18-Pag.1-13

11:00: Resolução de 
dúvidas via Hangout

Data máxima para entrega 
dos formulários: Haletos 
orgânicos e propriedades 
de hidrocarbonetos 

INGLÊS - Codigo Class: 
vmld522

Plantão de dúvidas hangouts, 
terça-feira dia 05/05 das 16:00 às 
16:50, favor adicionar meu 
e-mail: 
prodanifernaodias@gmail.com

ADM DE COMPRAS - 
Cód.Class: rrk6gyj

Devolução da atividade, aulas do 
curso gestão de negócios. Aula 5 
- Ponto de equilíbrio, aula 6 - o 
resultado da empresa, aula 7 - 
Trabalhando com vários produtos. 
Plantão de dúvidas Hangout dia 
04/05 das 14:30 as 15:30 https:
//hangouts.google.
com/group/CVjkYh2b43BvkgwY6

FÍSICA - Cód.Class:
hwxudh6

Postagem das Atividades e Slides 
do conteúdo de Acustica, e 
introdução ao estudo de 
eletrostática

Aula on line pelo Zoom o link será 
disponibilizado no google sala de 
aula 3 MIX - FISICA - 12H20 AS 
13H10

ECONOMIA                                        
Cód.Class: zyaoey

Entrega de atividades, 
aulas 8 - capital de giro e 
aula 9 - o planejamento da 
empresa. Plantão de 
dúvidas Hangout 08/05 das 
13:30 as 14:30 https:
//hangouts.google.
com/group/CVjkYh2b43Bvk
gwY6



HISTÓRIA - Cód.Class: 
pc3dh6d

Pesquisar e anotar no caderno de 
história sobre A Peste Negra e 
suas características e 
consequências para Europa e 
para o Mundo. 

Pesquisar e anotar no caderno de 
história sobre a Gripe Espanhola, 
suas causas, características e 
consequências para a Europa e 
para o Mundo.

FILOSOFIA - Cód. Class: 
wyo26m2

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será quarta-feira 
às 16:00). Tudo pela plataforma 
Google Classroom.

GEOGRAFIA - Cód.Class:
c36trdt

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/orientação das 12:
00 às 12:45 hs, aproveite 
este momento para sanar 
todas as dúvidas, se não 
der tempo. O link de 
acesso será disponibilizado 
em até 5 minutos antes do 
início, no Mural.

LITERATURA - Cód. 
Class: xgqgptr

Correção da atividade anterior.

Videoaula "Introdução ao 
modernismo - Semana de arte 
moderna"

Atividades relacionadas ao 
conteudo da videoaula

Plantões de dúvidas realizados 
diariamente via grupo do 
Hangouts. Participem do grupo, 
compartilhem suas dúvidas. 

ARTE - Cód.Class: 
gkgkvx6

Atividade da apostila pág.31 com 
base nos estudos da pág.30, 
Deve ser feita em folha sultite e 
postar sua arte no classroom.

Plantão no hangouts das 
11:00 ás 11:50,link no 
google class.

EDUCAÇÃO FISICA - 
Cód.Class: fnlhmh4

Trabalho sobre preparação física 
e na escola e no esporte de alto 
rendimento. Quais as principais 
diferenças ? comentários.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 1º T.I
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

DESIGN DIGITAL -                         
Cód. Class: qecdp2h

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

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO - 
Cód. Class: 5wojmey

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

LÍNGUA PORTUGUESA - Cód.
Class: ubn64bi

Finalização das atividades da semana 
anterior ( 27/04 à 04/05). Plantão de 
dúvidas via CHAT do Hangouts - 11h às 
11h50

Disponibilização de atividades e 
vídeo aula sobre Notícia - 
apostila P2 ( Classroom) - estas 
atividades deverão ser entregues 
até 11/05

Plantão de dúvidas via 
Classroom ( horário de aula)

Plantão de dúvidas via 
Classroom ( horário de 
aula)

INGLÊS -                                                             
Codigo Class: btzcfpr

Plantão de dúvidas hangouts, terça-feira 
dia 05/05 das 10:00 às 10:50, favor 
adicionar meu e-mail: 
prodanifernaodias@gmail.com

BIOLOGIA -                                       
Cód.Class: ufwcidv

“Histórico celular e membranas
 celulares” Dúvidas me
 chamem no hangouts às
 terças e quintas das 14
 às 15 horas. Ou todos os dias
 por e-mail  prosimonefernao
diaspais@gmail.com

QUÍMICA -                                         
Cód.Class :qg663yl

Atividades de Estudo do átomo e 
destribuição eletronica, as atividades 
serão postadas no Google Sala de aula.

aula on line no hangouts 1 TI - 
QUIMICA - 09H50 AS 10H40

ARQUITETURA -                          
Cód. Class: 67bja4k

Vídeo-Aula(Proc.) 
ClassRoom+Plant. Duv. 
Hanghouts (16:30) https:
//hangouts.google.
com/group/7SEHAtndUdA2Ti2JA

APLICATIVOS -                              
Cód.Class: 4sxkjxn

Vídeo-Aula(excel) 
ClassRoom+Plant. Duv. Hanghouts 
(16:30) https://hangouts.google.
com/group/1jGiMFf62vCYUFbk8



GEOGRAFIA - Cód.Class: 
uzihufd

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/orientação das 12:00 às 12:
30 hs, aproveite este momento para 
sanar todas as dúvidas, se não der 
tempo. O link de acesso será 
disponibilizado em até 5 minutos 
antes do início, no Mural.

REDAÇÃO - Cód. Class: cv5i7px

Correção da atividade anterior.

Videoaula "Conceito de argumentação - 
Argumentos de causa"

Atividades relacionadas ao conteudo da 
videoaula

Plantões de dúvidas realizados 
diariamente via grupo do Hangouts. 
Participem do grupo, compartilhem suas 
dúvidas. 

SISTEMAS OPERACIONAIS - 
Cód.Class: sj2lnow

Vídeo-Aula(pg 5-20.) 
ClassRoom+Plant. Duv. 
Hanghouts (16:30) https:
//hangouts.google.
com/group/7SEHAtndUdA2Ti2JA

SOCIOLOGIA - Cód.Class:
xlycowb

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

ARTE - Cód.Class: b5vsp23
Assistir o vídeo sobre pintura futurista,
link disponibilizado no google class.

Plantão no hangouts das 11:00 
ás 11:50,link no google class.



EDUCAÇÃO FÍSICA - Cód.Class: 
aeswg3d

pesquisa de um texto sobre fadiga 
muscular. site de pesquisa www.edf.
com.br como sugestão. análise

FISICA - Cód.Class: f35lolq
Atividades de introdução ao estudo da 
dinâmica no google sala de aula.

aula on line o link será 
disponibilizado do google sala de 
aula e no hangouts 1 TI - FISICA - 
11H30 AS 12H20

FILOSOFIA - Cód. Class: tfvkono

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será Terça-
feira às 16:00). Tudo pela 
plataforma Google Classroom.

LITERATURA - Cód.Class: jclvtz6
Audioaula - Assunto: classificação das 
rimas. Acompanhar apostila, páginas 38 
a 40

Atividades complementares 
via Plataforma classroom.

Atendimento, plantão de dúvidas via 
Hangouts. Data: 08/05. Horário 13h 
às 13h50

MATEMÁTICA - Cód.Class: 
6ka4yhw

*Atividade no Google Class , 
desafio do caça palavras, 
documento esta em anexo ( 
Word ) ,  enviar as resposta por 
anexo no google class , 
questões referente ao conteúdo 
do primeiro trimestre. (apostila ).
* Assistir Video sobre Conceito 
de Função.  Duvidas por email 
ou grupo do Whatsapp quart e 
sexta das 10 h as 14:00 h.

*Atividade no Google 
Class , desafio do caça 
palavras, documento esta 
em anexo ( Word ) ,  
enviar as resposta por 
anexo no google class , 
questões referente ao 
conteúdo do primeiro 
trimestre. (apostila ).* 
Assistir Video sobre 
Conceito de Função.  
Duvidas  por email ou 
grupo do Whatsapp quart 
e sexta das 10 h as 14:00 
h.

HISTÓRIA - Cód.Class: zfnfi6z
Pesuisar e anotar no caderno de 
história sobre os povos que 
viveram na Grécia, suas 
principais características 
políticas, econômicas etc.. 

Pesuisar e anotar no caderno de 
história sobre os povos que 
viveram na Grécia, suas 
principais características 
políticas, econômicas etc.. 



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º TI
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

DES. HOME PAGES - Cód. 
Class: w33wbre

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

LING. DE 
PROGRAMAÇÃO - Cód. 

Class: emvcbaq

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

TÉCNICA DE 
PROGRAMAÇÃO - Cód. 

Class: nmb3x67

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

DES. APLICATIVOS 
INTERNET - Cód. Class: 

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

LITERATURA - Cód.Class: 
6gwpohs

Entrega das atividades solicitadas 
na semana anterior; Videoaula 
sobre o livro "Senhora" - 
Exercícios da Apostila - p. 45; 
Videoaula sobre o livro "Iracema" 
- Exercícios das páginas 46 a 49;  
Conteúdo disponível na 
Plataforma Google, a partir de 
06/05.

Gabarito dos exercícios; 
Romantismo: Teatro - O noviço 
- Martins Pena; Exercícios da 
apostila - página 51. 
Apresentação de Power Point - 
resumo do capítulo.  Suporte e 
plantão de dúvidas através do 
Hangouts - das 08h00 às 
08h50

FILOSOFIA - Cód. Class: 
5jhk43u

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será quarta-feira 
às 16:00). Tudo pela plataforma 
Google Classroom.

LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód.Class: 3pexifo

Finalização das atividades da 
semana anterior ( 27/04 à 04/05)

Disponibilização de atividades 
e vídeo aula gravada sobre 
Frase, Oração e Período - 
apostila P13 ( Classroom) - 
estas atividades deverão ser 
entregues até 11/05. Plantão 
de dúvidas via CHAT do 
Hangouts - 11h às 11h50.

Plantão de dúvidas via Classroom 
(horário de aula)

Plantão de dúvidas via 
Classroom (horário de aula)

MATEMÁTICA - Cód.
Class:unzek6w

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts (05/05/2020 terça-
feira) das 9:40 ás 10:30hs,
conteúdos soma dos termos de 
uma progressão geométrica 
finita e infinita.Todas as 
informações estão no mural do 
Google Classroom, através do 
código da sala(unzek6w).

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts (07/05/2020 quinta-
feira) das 9:40 ás 10:30 e 11:
40 ás 12:30hs, conteúdos: 
soma dos termos de uma 
progressão geométrica finita e 
infinita. Todas as informações 
estão no mural do Google 
Classroom, através do código 
da sala(unzek6w).



HISTÓRIA - Cód.Class: 
lhpoqjo

Pesquisar e anotar no caderno 
de história sobre A Peste 
Negra e suas características e 
consequências para Europa e 
para o Mundo. 

Pesquisar e anotar no caderno de 
história sobre a Gripe Espanhola, 
suas causas, características e 
consequências para a Europa e 
para o Mundo.

ARTE - Cód.Class: 
xlqab3i

Assistir vídeo sobre a arte Barroca,
link disponibilizado google class.

Plantão no hangouts das 11:00 
ás 11:50 link disponibilizado no 
google class.

QUÍMICA - Cód.Class: 
oknmlta

Postagem dos Slides referentes ao 
estudo das soluções e 
concentraçoes das soluções no 
google sala de aula.

aula on line pelo Zoom, o link 
será disponibilizado pelo google 
sala de aula e hangouts .

EDUCAÇÃO FÍSICA - Cód.
Class:h53nam5

Quais as principais reaçoes 
metabólicas nos adolescentes e 
como o esporte auxilia easa 
transformação. Trabalho

SOCIOLOGIA - Cód.Class:
avafwlq

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

BIOLOGIA - Cód.Class: 
3kupya4

“Filo Platyhelminthes e
 Filo Nematoda)” Dúvidas me
 chamem no hangouts às
 terças e quintas das 15
 às 16 horas. Ou todos os dias
 por e-mail  prosimonefernao
diaspais@gmail.com

FÍSICA - Cód.Class: 
xuzmhb4

Postagem dos Slides referentes ao 
estudo ao Estudo da hidróstática

Aula on line no ZOOM link será 
disponibilizado no hangouts 2 TI 
FISICA - 12H20 AS 13H10



TOPOLOGIA DE REDES - 
Cód.Class: kx57boz

Vídeo-Aula(pg 19-25.) 
ClassRoom+Plant. Duv. 
Hanghouts (16:30) https:
//hangouts.google.
com/group/pbPFrknbKsaQ3h1K9

GEOGRAFIA - Cód.Class:
z4clh2j

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/orientação das 12:45 às 
13:15 hs, aproveite este 
momento para sanar todas as 
dúvidas, se não der tempo. O 
link de acesso será 
disponibilizado em até 5 
minutos antes do início, no 
Mural.

INGLÊS - Codigo Class: 
ulytr3s Plantão de dúvidas hangouts, 

terça-feira dia 05/05 das 14:00 às 
14:50, favor adicionar meu 
e-mail: prodanifernaodias@gmail.com



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 3º T.I
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

TÉCNICA DE 
PROGRAMAÇÃO - Cód. 

Class: evyicu6

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

SIST.  BANCO DE 
DADOS - Cód. Class: 

4uipeon

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

LING. DE 
PROGRAMAÇÃO - Cód. 

Class: qmmqqqz

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

BIOLOGIA - Cód.Class: 
5qqzzkh        

“Reino Plantae” Dúvidas me
 chamem no hangouts às
 terças e quintas das 16
 às 17 horas. Ou todos os dias
 por e-mail  prosimonefernao
diaspais@gmail.com

GERENCIAMENTO - 
Cód.Class: mdbjas4

Plant. Duv. Hanghouts 
(Orientações TCC) (16:30) https:
//hangouts.google.
com/group/4RHmwHeoPWboDP
GW7

SOCIOLOGIA - Cód.
Class:viwm4h2

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

LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód.Class: wjgxg3f

Finalização das atividades da semana 
anterior (27/04 à 04/05)

Disponibilização de atividades e 
vídeo aulas sobre Frase, Oração e 
Período ( Classroom) - estas 
atividades deverão ser entregues 
até 11/05.

Plantão de dúvidas via CHAT do 
Hangouts - 11h às 11h50

Plantão de dúvidas via 
Classroom (horário de aula)



MATEMÁTICA - Cód.
Class: 6ecikjr

Iremos tirar dúvidas no hangouts 
(05/05/2020 terça-feira) das 11:40 
ás 12:30hs, contéudos: Prismas 
(área, volume).Todas as 
informações estão no mural do 
Google Classroom, através do 
código da sala(6ecikjr).

Iremos tirar dúvidas no 
habngouts (07/05/2020 quinta-
feira) das 7:10 ás 8:00, 
conteúdos:Prismas (área, 
volume). Todas as informações 
estão no mural do Google 
Classroom, através do código 
da sala(6ecikjr).

Iremos tirar dúvidas no 
habngouts (08/05/2020 
sexta-feira) das 7:10 ás 8:
00, conteúdos:Prismas 
(área, volume). 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- Funções 
alcoolicas-Apostila 10- Capítulo 
18-Pag.1-13

11:00: Resolução de dúvidas 
via Hangout

Data máxima para entrega 
dos formulários: Haletos 
orgânicos e propriedades de 
hidrocarbonetos 

INGLÊS - Cód.Class: 
vmld522

Plantão de dúvidas hangouts, 
terça-feira dia 05/05 das 16:00 às 
16:50, favor adicionar 
meu e-mail: 
prodanifernaodias@gmail.com

FÍSICA - Cód.Class: 
hwxudh6

Postagem das Atividades e Slides do 
conteúdo de Acustica, e introdução ao 
estudo de eletrostática

"Aula on line pelo Zoom o link será 
disponibilizado no google sala de 
aula 3 MIX - FISICA - 12H20 AS 
13H10

MODELAGENS - Cód.
Class: zwuqnk4

Plant. Duv. Hanghouts 
(Orientações TCC) (16:30) https:
//hangouts.google.
com/group/4RHmwHeoPWboDP
GW7

HISTÓRIA - Cód.Class: 
lhpoqjo

Pesquisar e anotar no caderno de 
história sobre A Peste Negra e 
suas características e 
consequências para Europa e para 
o Mundo. 

Pesquisar e anotar no caderno 
de história sobre a Gripe 
Espanhola, suas causas, 
características e consequências 
para a Europa e para o Mundo.

FILOSOFIA - Cód. Class: 
gdjithr.    

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será quarta-feira 
às 16:00). Tudo pela plataforma 
Google Classroom.



GEOGRAFIA - Cód.
Class:hje6a6y

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/orientação das 12:00 
às 12:45 hs, aproveite este 
momento para sanar todas 
as dúvidas, se não der 
tempo. O link de acesso 
será disponibilizado em até 
5 minutos antes do início, no 
Mural.

LITERATURA - Cód. 
Class: xgqgptr

Correção da atividade anterior.

Videoaula "Introdução ao modernismo 
- Semana de arte moderna"

Atividades relacionadas ao conteudo 
da videoaula

Plantões de dúvidas realizados 
diariamente via grupo do Hangouts. 
Participem do grupo, compartilhem 
suas dúvidas. 

ARTE - Cód.Class: 
zcaasjt

Atividade da apostila pág.31 com base 
nos estudos da pág.30, Deve ser feita 
em folha sultite e postar sua arte no 
classroom.

Plantão no hangouts das 12:
00 ás 12:50,link no google 
class.

EDUCAÇÃO FISICA - 
Cód.Class:bvqepx2

Trabalho sobre preparação física e na 
escola e no esporte de alto 
rendimento. Quais as principais 
diferenças ? comentários.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 1º EM Regular
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

MATEMÁTICA  Cód.
Class: mhwpjga

Iremos tirar dúvidas no hangouts
(04/05/2020 segunda-feira) das 7:
10 ás 8:00,contéudo função afim.
Todas as informações estão no 
mural do Google Classroom, 
através do código da sala 
(mhwpjga).

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts(05/05/2020 terça-
feira) das 10:50 ás 11:40hs e 
12:30 ás 13;20, conteúdo 
função afim.Todas as 
informações estão no mural 
do Google classroom, 
através do código da sala
(mhwpjga).

GEOGRAFIA - Cód.
Class: huxjktg

Leitura do texto: “Fusos horários 
brasileiros”. Disponibilização de 
aula gravada sobre os fusos 
horários brasileiros. Fazer os 
exercícios das páginas 60 a 64 e 
encaminhar as respostas das 
perguntas indicadas no gabarito em 
anexo.   
Hangouts - 08h00 - Orientações 
sobre as trilhas liberadas (Positivo 
On) e plantão de dúvidas sobre a 
entrega das últimas atividades 
propostas.

BIOLOGIA - Cód.Class: 
kgykmql

“Histórico celular e membranas
 celulares” Dúvidas me
 chamem no hangouts às
 terças e quintas das 14
 às 15 horas. Ou todos os dias
 por e-mail  prosimonefernao
diaspais@gmail.com

INTERPRETAÇÃO - Cód.
Class:z2ibung

Finalização das atividades da 
semana anterior (27/04 à 04/05). 
Plantão de dúvidas via Hangouts - 
10h às 10h50

Disponibilização de 
atividades e vídeo aula 
sobre as características do 
anúncio publicitário 
(Classroom) - estas 
atividades deverão ser 
entregues até 11/05.

Plantão de dúvidas via 
Classroom (horário de aula)

Plantão de dúvidas via 
Classroom (horário de aula)

HISTÓRIA - Cód.Class: 
tafb2cw

Dúvidas sobre a video aula no 
Hangouts - Atenas e Esparta. 
horário a ser combinado com os 
alunos.

Responder as questões a 
respeito da vídeo aula sobre 
as cidades Gregas Atenas e 
Esparta, que serão 
formuladas no classroom - 
Blank Quiz - 

QUÍMICA - Cód. Class:  
4fy7kbp

Postagem de aula gravada 
no G. Classroom- Introdução 
a tabela periódica-Apostila 
02- Capítulo 03-Pag.1-14

9:00: Resolução de dúvidas 
via Hangout

Data máxima para entrega 
do formulário: Distribuição 
eletrônica



ATUALIDADES - Cód.
Class: tbwqfk4

Entregar uma pesquisa, 
tema: As condições 
ambientais no planeta, antes 
e durante a pandemia do 
coronavírus

INGLÊS - Cód.Class: 
iof7hzn

Plantão de dúvidas hangouts, terça-
feira dia 05/05 das 10:00 às 10:50, 
favor adicionar meu e-mail: 
prodanifernaodias@gmail.com

LITERATURA - Cód.
Class:jtppipu

Vídeoaula - assunto: Escansão. Segue material de apoio e 
exercícios de fixação via 
Plataforma Classroom

Acompanhar apostila, pág. 7 a 
13 Atendimento, plantão de 

dúvidas via Hangouts. Data: 
08/05. Horário: 13h50

GRAMÁTICA - Cód.
Class:leg4xmp

Finalização das atividades da 
semana anterior (27/04 à 04/05). 
Plantão de dúvidas via Hangouts - 
10h às 10h50

Disponibilização de 
atividades e vídeo aulas 
sobre denotação e 
conotação e sobre 
polissemia (Classroom) - 
estas atividades deverão ser 
entregues até 11/05.

Plantão de dúvidas via 
Classroom (horário de aula)

Plantão de dúvidas via 
Classroom (horário de aula)

EMPREENDEDORISMO -  
Cód.Class: w75fkto

Atividade, as dez características do 
comportamento empreendedor - 
releitura do filme - O menino que 
descobriu o vento. Plantão de 
dúvidas Hanhout 04/05 das 12:30 
às 22:30. Endereço link -https:
//hangouts.google.
com/group/JLib7SaBcvcA3Dv26

FILOSOFIA - Cód. Class:  
q45wogz

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será 
Terça-feira às 16:00). Tudo 
pela plataforma Google 
Classroom.

REDAÇÃO - Cód. Class: 
kczlxpd

Correção da atividade anterior.

Videoaula "Conceito de 
argumentação - Argumentos de 
causa"

Atividades relacionadas ao 
conteudo da videoaula

Plantões de dúvidas realizados 
diariamente via grupo do Hangouts. 
Participem do grupo, compartilhem 
suas dúvidas. 



SOCIOLOGIA - Cód.
Class:254sviw

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/orientação das 09:00 
às 09:45 hs, aproveite este 
momento para sanar todas 
as dúvidas, se não der 
tempo. O link de acesso será 
disponibilizado em até 5 
minutos antes do início, no 
Mural.

ARTE - Cód.Class: 
qsk2jre

Assistir o vídeo sobre a Arte 
urbana,link no classroom ,depois 
realize a atividade da pág.34 da 
apostila, poste sua arte no 
classroom.

Plantão no hangouts das 12:
00 ás 12:50,link no google 
class.

EDUCAÇÃO FISICA - 
Cód.Class: beruqfy

Atividade sobre alimentação 
saudável na adolescência, 
material estará disponível no 
classroom. Plantão de 
dúvidas hangouts das 10h 
às 10h50.

DANÇA, MÚSICA E 
TEATRO - Cód.Class: 

xvcb3id

Percussão Corporal. Plantão 
de dúvidas via Hangouts, dia 
08/05 das 8h as 8h50. O link 
estará disponível no Google 
Classroom.

FÍSICA - Cód.Class:
aupihdw

Atividades de introdução ao estudo 
da dinâmica no google sala de aula.

aula on line pelo Zoom com 
o link Disponibilizado no 
google sala de aula1 EM - 
FISICA - 9H00 AS 09H50 - 
 



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º  EM Regular
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

GEOGRAFIA - Cód.
Class:  upnbbjt

Leia o texto: “Migrações internas 
no Brasil” – páginas 59 a 62. 
Disponibilização de aula gravada 
sobre as migrações internas e a 
ocupação do território brasileiro. 
Fazer os exercícios da página  
64 e encaminhar as respostas 
das perguntas no gabarito em 
anexo.   
 Hangouts - 09h00 - Orientações 
sobre as trilhas liberadas 
(Positivo On) e plantão de 
dúvidas sobre a entrega das 
últimas atividades propostas.

FILOSOFIA - Cód. 
Class: 7ucionp

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será segunda-
feira às 16:00). Tudo pela 
plataforma Google Classroom.

SOCIOLOGIA - Cód.
Class:p5eansy

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/orientação das 10:
00 às 10:45 hs, aproveite 
este momento para sanar 
todas as dúvidas, se não 
der tempo. O link de 
acesso será 
disponibilizado em até 5 
minutos antes do início, 
no Mural.

BIOLOGIA - Cód.Class: 
tkxlbsg

“Filo Platyhelminthes e
 Filo Nematoda)” Dúvidas me
 chamem no hangouts às
 terças e quintas das 15
 às 16 horas. Ou todos os dias
 por e-mail  prosimonefernao
diaspais@gmail.com



LÍNGUA PORTUGUESA 
- Cód.Class:vapxx3e

Finalização das atividades da 
semana anterior (27/04 à 04/05).

Disponibilização de atividades e 
vídeo aulas sobre estratégias do 
artigo de divulgação científica 
(Classroom) - estas atividades 
deverão ser entregues até 11/05. 
Plantão de dúvidas via Hangouts 
- 10h às 10h50

Plantão de dúvidas via Classroom 
(horário de aula)

Plantão de dúvidas via 
Classroom (horário de 
aula)

MATEMÁTICA - Cód.
Class: n4yfbqp

Iremos tirar dúvidas no hangouts
(06/05/2020 quarta-feira), das 8:
00 ás 8:50 e 10:50 ás 11:40hs,
contéudos: polígonos Regulares 
(apótema e lado).Todas as 
informações estão no mural do 
Google Classroom, através do 
código da turma (n4yfbqp)

Iremos tirar dúvidas no hangouts
(07/05/2020 quinta-feira), das 8:
00 ás 8:50 e 10:50 ás 11:40hs,
contéudos: polígonos Regulares 
(apótema e lado).Todas as 
informações estão no mural do 
Google Classroom, através do 
código da turma (n4yfbqp).

QUÍMICA - Cód. Class:
c5hah5d

Postagem de aula gravada no G. 
Classroom- Introdução a 
termoquímica- Apostila 06- 
Capítulo 11- Pág 1-9

11:00: Resolução de dúvidas via 
Hangout

Data máxima para 
entrega do formulário: 
Mistura de soluções com 
mesmo soluto-Com 
reação

HISTÓRIA - Cód.Class: 
pt4hdxh

Dúvidas sobre a video aula no 
Hangouts, O Antigo Regime, 
horário a ser combinado com os 
alunos.

Responder as questões a 
respeito da vídeo aula 
sobre o Antigo Regime, 
que serão formuladas no 
classroom - Blank Quiz - 

LITERATURA - Cód.
Class: qqbn5xt

Apostila volume 6 - Romantismo 
no Brasil; Videoaula SPE-Positivo 
(Semana 6) - Apostila - páginas 4 
a 8; Exercícios da página 6. 
Atividades disponíveis no dia 
06/05 através da Plataforma 
Google.

Suporte e Plantão de Dúvidas 
através do Hangouts, das 09h00 
às 09h50.

INGLÊS - Cód.Class: 
vijpugu

Plantão de dúvidas hangouts, 
terça-feira dia 05/05 das 14:00 
às 14:50, favor adicionar meu 
e-mail: 
prodanifernaodias@gmail.com

FÍSICA - Cód.Class: 
hna3vn4

Postagem dos Slides referentes 
ao estudo ao Estudo da 
hidróstática

 aula on line pelo Zoom com o 
link Disponibilizado no google 
sala de aula 2 EM - FISICA - 
09H50 AS 10H40



ARTE - Cód.Class: 
sok24ed

Assistir vídeo sobre a arte 
Barroca,link disponibilizado 
google class.

Plantão no hangouts das 13:00 
ás 13:50 link disponibilizado no 
google class.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 
Cód.Class:iey2iay

Quais as principais reaçoes 
metabólicas nos adolescentes e 
como o esporte auxilia essa 
transformação. Trabalho



0 ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 3 EM Regular
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

GEOGRAFIA - Cód. 
Class: 4im27sb      

Leitura do texto: “ A energia do 
petróleo, térmica e biomassa” – 
páginas 55 a 60. Fazer os exercícios 
das  páginas 57, 62, 63 e 64 e 
encaminhar as respostas das 
perguntas no gabarito em anexo.   . 
Disponibilização de aula gravada  
sobre a energia do petróleo, térmica 
e biomassa no Brasil. 
 Hangouts - 10h00 - Orientações 
sobre as trilhas liberadas (Positivo 
On) e plantão de dúvidas sobre a 
entrega das últimas atividades 
propostas.

FILOSOFIA - Cód. Class 
fpktci3

Atividade sobre as aulas. E reunião 
com os alunos pelo Aplicativo Zoom 
(Será segunda-feira às 15:00). Tudo 
pela plataforma Google Classroom.

SOCIOLOGIA - Cód.
Class:

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/orientação das 11:00 
às 11:45 hs, aproveite este 
momento para sanar todas as 
dúvidas, se não der tempo. O 
link de acesso será 
disponibilizado em até 5 
minutos antes do início, no 
Mural.

BIOLOGIA - Cód.Class: 
uglciqk

“Reino Plantae” Dúvidas me
 chamem no hangouts às
 terças e quintas das 16
 às 17 horas. Ou todos os dias
 por e-mail  prosimonefernao
diaspais@gmail.com



LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód.Class: jmycbt4

Finalização das atividades da 
semana anterior (27/04 à 04/05). Disponibilização de atividades e 

vídeo aula sobre a transitividade 
verbal ( Classromm) - estas 
atividades deverão ser 
entregues até 11/05.

Plantão de dúvidas via 
Hangouts - 10h às 10h50

Plantão de dúvidas via 
Classroom (horário de aula)

MATEMÁTICA - Cód.
Class:gjraacj

Iremos tirar dúvidas(04/05/2020 
segunda-feira) das 8:00 ás 8:50hs, 
conteúdos estudo da reta, equação 
geral da reta.Todas as informações 
estão no mural do Google 
Classroom, através do código da sala
(gjraacj).

Iremos tirar dúvidas 
(08/05/2020 sexta-feira) das 
8:00 ás 8:5ohs e 11:40 ás 12:
30hs, conteúdos estudo da 
reta, equação geral da reta.
Todas as informações estão 
no mural do Google 
Classroom, através do código 
da sala(gjraacj).

QUÍMICA - Cód. Class: 
utc7cn7

Postagem de aula gravada no 
G. Classroom- Funções 
alcoolicas-Apostila 10- Capítulo 
18-Pag.1-13

11:00: Resolução de dúvidas 
via Hangout

Data máxima para entrega 
dos formulários: Haletos 
orgânicos e propriedades de 
hidrocarbonetos 

HISTÓRIA - Cód.Class: 
fsl4a4z

Dúvidas sobre a video aula no 
Hangouts, A Revolução de 1932, 
horário a ser combinado com os 
alunos.

Responder as questões a 
respeito da vídeo aula sobre 
A Revolução de 1932, que 
serão formuladas no 
classroom - Blank Quiz - 

LITERATURA - Cód. 
Class: z3kqt2q

Correção da atividade anterior.

Videoaula "Introdução ao 
modernismo - Semana de arte 
moderna"

Atividades relacionadas ao conteudo 
da videoaula

Plantões de dúvidas realizados 
diariamente via grupo do Hangouts. 
Participem do grupo, compartilhem 
suas dúvidas. 

INGLÊS - Cód.Class: 
5744ehp

Plantão de dúvidas hangouts, 
terça-feira dia 05/05 das 
16:00 às 16:50, 
favor adicionar meu e-mail: 
prodanifernaodias@gmail.com

FÍSICA - Cód.Class: 
mbpt6jj

Postagem das Atividades e Slides do 
conteúdo de Acustica, e introdução 
ao estudo de eletrostática

  Aula on line pelo Zoom o link 
será disponibilizado no google 
sala de aula 3 EM - FISICA - 
10H40 AS 11H30



ARTE - Cód.Class: 
vfoivi2

Atividade da apostila pág.31 com 
base nos estudos da pág.30, Deve 
ser feita em folha sultite e postar sua 
arte no classroom.

Plantão no hangouts das 13:
00 ás 13:50,link no google 
class.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 
Cód.Class:2vvxmzg

Trabalho sobre preparação física e 
na escola e no esporte de alto 
rendimento. Quais as principais 
diferenças ? Comentários.


