-----

Disciplina

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 6A
11/05 - 2ª feira

Português - Cód.
Class: sekruzk

12/05 - 3ª feira

13/05 - 4ª feira

Correção dos exercícios da
semana anterior, através do
SPE-Positivo. Link disponível na
plataforma Google.Suporte e
plantão de dúvidas através do
Hangouts (vídeo), das 08h30 às
09h30. Tema: exercícios
anteriores.

Apostila Volume 2 - Prática de
reflexão sobre a língua Vídeoaula SPE-Positivo - leitura
e exercícios das páginas 11 a 15;
Hora de estudo - página 23 e 24
- exercícios 1 a 5.

Plantão de atendimento no hangouts das
09:00 ás 09:50,link disponibilizado no
classroom.

Suporte e plantão de dúvidas
através do chat do Hangouts ou
GOOGLECLASS, das 14h00 às
16h00.

Concluir as atividades postadas
no google classroom,até o dia
18/05.

Diferençãs entre jogos e esporte,
o conteúdo estará disponível no
classroom.

Ed. Física - Cód.
Class: o6efmin

Plantão de dúvidas no Hangouts,
das 14h às 14h50.

Matemática - Cód.
Class: qogx2yi

Ciências - Cód.
Class: bgnnrlg

15/05 - 6ª feira

Início da apostila 2 - Vídeo
disponível por link no Classroom.
Atendimento por Hangouts das
08:00 às 08:50 hrs.

Inglês - Cód. Class:
2dotvww

Arte - Cód. Class:
zwy2gbc

14/05 - 5ª feira

Fazer a leitura da página 48
referente ao Máximo Divisor
Comum. Resolver os exercícios
1 e 2 da página 49.

Atividade Apostila Positivo 2 pág 10 e 11 (
Exercícios do 1 ao 4)

Fazer a leitura e os exercícios da
Plantão de dúvidas no
página 49 e 50 referente aos
Classroom das 9:00 horas as 10: Números Primos e Números
00 horas.
Compostos
Plantão de dúvidas no
Google Hangouts, das 14h
as 15h.

HIstória - Cód.
Class:7icadax

Geografia - Cód.
Class: 275cq3b

Filosofia - Cód.
Class: nehwljt

Responder as questões referentes a video
aula sobre Atenas e Esparta ( Volume 1 Capitulo 4 - Apostila Positivo), questões
que serão elaboradas no
Classroom -Blank Quiz - Formulários
Google . Data de entrega em 18/05

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 em formato de
videoaula serão previamente agendadas,
com pelo menos dois dias de antecedência
e serão ministradas pela plataforma Zoom.
As aulas serão gravadas e ficarão
disponíveis por pelo menos duas semanas.
Qualquer dificuldade, emergencial, se
comunicar pelo e-mail. Atenciosamente,
Profº Thiago Araujo

Videoaula pelo Zoom, (ao vivo).
Horário 08:00 às 08:40 hs. O link
de acesso será disponibilizado
com 24 horas de antecedência. É
importante testar a plataforma ou
app antes de entrar.(ficará
gravada, e será disponibilizada
no Classroom)

Início da apostila Positivo volume 02. Aula
gravada: Olhares diferentes + Atividade
(formulário sobre a aula). Google
Classroom.

Continuidade da atividade da semana

Projeto - Cód.Class: anterior + Plant. Duv. Hang. 11/04 - 2ª feira
(15:00) https://hangouts.google.
qo3qpb3
com/group/N27RL617iLHwM2zt6

Empreendedorismo
- Cód. Class:
dnmia4c

Criar um video de no
maximo 1 min e 30
segundos , escolhendo
uma das palavras
conforme anexo no Google
Class. Duvidas por email e
whatsapp.

Videoaula - Resenha simples

Produção de Texto Plantão de dúvidas pelo grupo do hangouts
Exercício de produção de
Cód.Class: o5ubbhb O professor está disponível de segunda a resenha simples
sexta-feira, das 10h às 18h

Correção da resenha crítica

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 6B
11/05 - 2ª feira

PORTUGUÊS - Cód.
Class: lg3uids

INGLÊS - Cód.
Class: 5kxab6

12/05 - 3ª feira

13/05 - 4ª feira

Correção dos exercícios da
semana anterior, através do SPEPositivo. Link disponível na
plataforma Google.Suporte e
plantão de dúvidas através do
Hangouts (vídeo), das 08h30 às
09h30. Tema: exercícios
anteriores.

Apostila Volume 2 - Prática de
reflexão sobre a língua Vídeoaula SPE-Positivo leitura e exercícios das páginas
11 a 15; Hora de estudo página 23 e 24 - exercícios 1 a
5.

14/05 - 5ª feira

15/05 - 6ª feira

Suporte e plantão de dúvidas
através do chat do Hangouts
ou GOOGLECLASS, das
14h00 às 16h00.

Aula e Atividade 07 no Classroom; No site
do Positivo On: Iniciamos volume 2, Unid. 3
- Home.
Hangouts sexta-feira 14h15h (link no classroom)
Plantão de atendimento no hangouts das

ARTE - Cód.Class: 09:00 ás 09:50,link disponibilizado no
classroom.
y7xk3wv.

Concluir as atividades postadas
no google classroom,até o dia
18/05

Alongamento e Aquecimento.
Plantão de dúvidas online na
quarta feira, dia 13/05 das
8h30 as 9h00. O link estará
disponível no Google
Classroom.

EDUCAÇÃO FÍSICA
- Cód. Class:
vfxyufh

MATEMÁTICA Cód.Class: fch776u

Fazer a leitura da página 48
referente ao Máximo Divisor
Comum. Resolver os exercícios 1
e 2 da página 49.

Ciências - Cód.
Class: bgnnrlg

Atividade Apostila Positivo 2 pág 10 e 11 (
Exercícios do 1 ao 4)

HIstória - Cód.
Class: s4vlnfe

Responder as questões referentes a video
aula sobre Atenas e Esparta ( Volume 1 Capitulo 4 - Apostila Positivo), questões que
serão elaboradas no
Classroom -Blank Quiz - Formulários
Google . Data de entrega em 18/05

Plantão de dúvidas no
Classroom das 9:00 horas as
10:00 horas.

Fazer a leitura e os exercícios
da página 49 e 50 referente
aos Números Primos e
Números Compostos
Plantão de dúvidas no
Google Hangouts, das 14h
as 15h.

Geografia - Cód.
Class: rr4sqfc

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 em formato de
videoaula serão previamente agendadas,
com pelo menos dois dias de antecedência
e serão ministradas pela plataforma Zoom.
As aulas serão gravadas e ficarão
disponíveis por pelo menos duas semanas.
Qualquer dificuldade, emergencial, se
comunicar pelo e-mail. Atenciosamente,
Profº Thiago Araujo

Filosofia - Cód.
Class: gxkmkaq

Início da apostila Positivo volume 02. Aula
gravada: Olhares diferentes + Atividade
(formulário sobre a aula). Google
Classroom.

Projeto - Cód.
Class: nw6hu6x

Continuidade da atividade da semana
anterior + Plant. Duv. Hang. 11/04 - 2ª feira
(15:00) https://hangouts.google.
com/group/N27RL617iLHwM2zt6

Videoaula pelo Zoom (ao vivo).
Horário 08:00 às 08:40 hs. O
link de acesso será
disponibilizado com 24 horas
de antecedência. É importante
testar a plataforma ou app
antes de entrar.(ficará gravada,
e será disponibilizada no
Classroom)

Criar um video de no maximo
1 min e 30 segundos ,
escolhendo uma das
palavras conforme anexo no
Google Class. Duvidas por
email e whatsapp.

Empreendedorismo
- Cód.Class:
5lg5qby

Videoaula - Resenha simples
de dúvidas pelo grupo do hangouts
Produção de Texto Plantão
O professor está disponível de segunda a
Cód.Class: zaedvyc sexta-feira, das 10h às 18h

Exercício de produção de resenha
simples
Correção da resenha crítica

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 7A
11/05 - 2ª feira

Português - Cód.
Class: bdl2ga

Inglês - Cód. Class:
cnidltg

Arte - Cód.Class:
tejrpkk

12/05 - 3ª feira
Correção dos exercícios da
semana anterior, através da
videoaula SPE-Positivo,
disponível no Google Sala de
Aula.

Realizar as trilhas no
Positivo on: (volume 1 - unidade 2
giving advice) e (volume 2 unidade 3 - physical appearence).

14/05 - 5ª feira

15/05 - 6ª feira

Plantão de dúvidas hangouts,
terça-feira dia 12/05 das 8:00
às 8:50, favor adicionar
meu e-mail:
prodanifernaodias@gmail.com

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

Concluir as atividades
postadas no google
classroom,até o dia 18/05

Alongamento e Aquecimento.
Plantão de dúvidas online na
quarta feira, dia 13/05 das 9h
as 9h30. O link estará
disponível no Google
Classroom.

Ed. Física - Cód.
Class: M3a2m6s

Fazer os exercícios do
Organize as ideias da página
62.

Matemática - Cód.
Class: w2nhy5w

Ciências - Cód.
Class: 6amajsp

13/05 - 4ª feira

Volume 2 - Apostila - leitura e Suporte e plantão de dúvidas,
realização dos exercícios, das através do chat do Hangouts,
páginas 12 a 21.Hangouts das das 14h00 às 16h00.
09h00 às 10h00.

Leitura: Biomas brasileiros, pág. 10
até 15.

Plantão de dúvidas no
Classroom das 8:00 horas as
9:00 horas.
Atividades Apostila Positivo 2 ,
pág. 16 e 17.

Fazer os exercícios da Hora
de estudo das paginas 63 e
64.
Plantão de dúvidas
no Google
Hangouts das 15h
as 16h.

HIstória - Cód.
Class: dmh2pzq

Geografia - Cód.
Class: b4oenwr

Filosofia - Cód.
Class: insntug

Responder as questões referentes a
video aula sobre África ( Volume 2 Capitulo 1 - Apostila Positivo),
questões que serão elaboradas no
Classroom -Blank Quiz - Formulários
Google . Data de entrega em 18/05
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 em formato de videoaula
serão previamente agendadas, com
pelo menos dois dias de
antecedência e serão ministradas
pela plataforma Zoom. As aulas
serão gravadas e ficarão disponíveis
por pelo menos duas semanas.
Qualquer dificuldade, emergencial,
se comunicar pelo e-mail.
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Videoaula pelo Zoom (ao
vivo). Horário 09:00 às 09:40
hs. O link de acesso será
disponibilizado com 24 horas
de antecedência. É importante
testar a plataforma ou app
antes de entrar.(ficará
gravada, e será
disponibilizada no Classroom)

Início da apostila Positivo
volume 02. Aula gravada:
Descobrir o que sabemos +
Atividade (formulário sobre a
aula). Google Classroom.

Continuidade da atividade da
anterior + Plant. Duv. Hang.
Projeto - Cód.Class: semana
11/04 - 2ª feira (15:00) https:
rjrfwnm
//hangouts.google.
com/group/N27RL617iLHwM2zt6

Empreendedorismo
- Cód. Class:
kro577s

Plantão de dúvidas pelo grupo do
Produção de Texto - hangouts
O professor está disponível de
Cód. Class: kjyyt7l segunda a sexta-feira, das 10h às
18h

Criar um video de no maximo
1 min e 30 segundos ,
escolhendo uma das palavras
conforme anexo no Google
Class. Duvidas por email e
whatsapp.

Correção da resenha críticao
texto de divulgação científica
Exercício II de produção de
texto de divulgação científica

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 7B
11/05 - 2ª feira

Português - Cód. Class:
da56g7r

Inglês - Codigo Class:
mtjaedl

Arte - Cód.Class: 4hiptet

Realizar as trilhas no
Positivo on: (volume 1 - unidade 2
giving advice) e (volume 2 unidade 3 - physical appearence).

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

13/05 - 4ª feira

Correção dos exercícios da
semana anterior, através da
videoaula SPE-Positivo,
disponível no Google Sala de
Aula.

Volume 2 - Apostila - leitura e
realização dos exercícios,
das páginas 12 a 21.
Hangouts das 09h00 às
10h00.

14/05 - 5ª feira

15/05 - 6ª feira

Suporte e plantão de
dúvidas, através do chat do
Hangouts, das 14h00 às
16h00.

Plantão de dúvidas hangouts,
terça-feira dia 12/05 das 8:00
às 8:50, favor adicionar
meu e-mail:
prodanifernaodias@gmail.
com
Concluir as atividades
postadas no google
classroom,até o dia 18/05

Alongamento e Aquecimento.
Plantão de dúvidas online na
quarta feira, dia 13/05 das 9h
as 9h30. O link estará
disponível no Google
Classroom.

Ed. Física - Cód. Class:
hlap7c2

Fazer os exercícios do
Fazer os exercícios da Hora
Organize as ideias da página
de estudo das paginas 63 e
62.
64.
Plantão de dúvidas no
Classroom das 8:00 horas as
9:00 horas.

Matemática - Cód.Class:
mneexwx

Ciências - Cód. Class:
6amajsp

12/05 - 3ª feira

Leitura: Biomas brasileiros, pág. 10
até 15.

Atividades Apostila Positivo 2
, pág. 16 e 17.

Plantão de dúvidas
no Google
Hangouts das 15h
as 16h.

HIstória - Cód. Class:
de2aa7c

Geografia - Cód. Class:
ahs6lvv

Responder as questões referentes a
video aula sobre África ( Volume 2 Capitulo 1 - Apostila Positivo),
questões que serão elaboradas no
Classroom -Blank Quiz Formulários Google . Data de
entrega em 18/05
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 email: professorthigeo@gmail.com).
As novas atividades e/ou
orientações serão comunicadas pelo
Mural (Classroom, Sala de Aula) e
todas as tutorias em formato de
videoaula serão previamente
agendadas, com pelo menos dois
dias de antecedência e serão
ministradas pela plataforma Zoom.
As aulas serão gravadas e ficarão
disponíveis por pelo menos duas
semanas. Qualquer dificuldade,
emergencial, se comunicar pelo email. Atenciosamente, Profº Thiago
Araujo
Início da apostila Positivo
volume 02. Aula gravada:
Descobrir o que sabemos +
Atividade (formulário sobre a
aula). Google Classroom.

Filosofia - Cód. Class:
plwq6s3

Projeto - Cód.Class:
yw64zze

Videoaula pelo Zoom (ao
vivo). Horário 09:00 às 09:40
hs. O link de acesso será
disponibilizado com 24 horas
de antecedência. É
importante testar a
plataforma ou app antes de
entrar.(ficará gravada, e será
disponibilizada no
Classroom)

Continuidade da atividade da
semana anterior + Plant. Duv. Hang.
11/04 - 2ª feira (15:00) https:
//hangouts.google.
com/group/N27RL617iLHwM2zt6

Criar um video de no maximo
1 min e 30 segundos ,
escolhendo uma das
palavras conforme anexo no
Google Class. Duvidas por
email e whatsapp.

Empreendedorismo - Cód.
Class: m74w4yy

Produção de Texto - Cód.
Class: medfwib

Plantão de dúvidas pelo grupo do
hangouts
O professor está disponível de
segunda a sexta-feira, das 10h às
18h

Correção da resenha críticao
texto de divulgação científica
Exercício II de produção de
texto de divulgação científica

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 8A
11/05 - 2ª feira
12/05 - 3ª feira
Correção de exercícios, apost.
Respostas e comentários em
anexo via plataforma Classroom.

Port. Cód. Class
fzvjefx

13/05 - 4ª feira

14/05 - 5ª feira

Leitura. Caderno de ativ. p. 7
e 8. Plantão de dúvidas .
13/05 14h às14h50

Hangouts sexta-feira 15h
às16h (link no classroom)

Aula e Atividade 07 no Classroom;

Inglês - Cód.Class: No site do Positivo On: Iniciamos
volume 2 - Unid. 3 - Habits.
xpilevb

Arte - Cód.Class:
jveuxxp

Plantão de atendimento no hangouts Concluir as atividades postadas
das 11:00 ás 11:50,link
no google classroom,até o dia
disponibilizado no classroom.
18/05

Alongamento e Aquecimento.
Plantão de dúvidas online na
quinta feira, dia 14/05 das
8h30 as 9h00. O link estará
disponível no Google
Classroom.

Ed. Física - Cód.
Class: pdzv5js

Matemática - Cód.
Class: ahj4qfa

Ciências - Cód.
Class: btvna4v

HIstória - Cód.
Class: vwgnehu

15/05 - 6ª feira
Transitividade verbal
(revisão) Apost. p. 13 e 16
para leitura. Exercícios via
plataforma Classroom

Vídeo Aula - Média Aritmética e
Vídeo Aula - Moda; Mediana e
Média Ponderada - Positivo Apostila Amplitude
2

Leitura: Diferença de Massa e peso,
pág. 15 e 16.

Responder as questões referentes a
video aula sobre A Segunda fase da
Revolução Francesa e Napoleão
Bonaparte( Volume 1 - Capitulo 4 Apostila Positivo), questões que
serão elaboradas no
Classroom -Blank Quiz - Formulários
Google . Data de entrega em 18/05

Atendimento no Hangout;
das 11:00hs às 12:00

Leitura Conexões: Balanças e
Dinamômetros, pág. 17.

Plantão de dúvidas no
Hangouts das 16 as 17h

Geografia - Cód.
Class: tublb7p

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 email: professorthigeo@gmail.com).
As novas atividades e/ou
orientações serão comunicadas pelo
Mural (Classroom, Sala de Aula) e
todas as tutorias em formato de
videoaula serão previamente
agendadas, com pelo menos dois
dias de antecedência e serão
ministradas pela plataforma Zoom.
As aulas serão gravadas e ficarão
disponíveis por pelo menos duas
semanas. Qualquer dificuldade,
emergencial, se comunicar pelo email. Atenciosamente, Profº Thiago
Araujo

Videoaula pelo Zoom (ao
vivo). Horário 10:00 às 10:40
hs. O link de acesso será
disponibilizado com 24 horas
de antecedência. É
importante testar a plataforma
ou app antes de entrar.(ficará
gravada, e será
disponibilizada no Classroom)

Início da apostila Positivo
volume 02. Aula gravada:
Decidir sobre ideias +
Atividade (formulário sobre
a aula). Google Classroom.

Filosofia - Cód.
Class: ynrwn5m

Projeto - Cód.
Class: 2p375z4

Empreendedorismo
- Cód.Class:
mpscoen

Continuidade da atividade da
semana anterior + Plant. Duv. Hang.
11/05 - 2ª feira (15:30) https:
//hangouts.google.
com/group/3V2Ust1mwxLZkF249
Criar um video de no maximo
1 min e 30 segundos ,
escolhendo uma das palavras
conforme anexo no Google
Class. Duvidas segunda a
sexta das 10 h as 12:00 por
email ou grupo de Whatsapp.

Plantão de dúvidas pelo grupo do
Produção de Texto hangouts
O professor está disponível de
- Cód.Class: otinofd segunda a sexta-feira, das 10h às
18h

Correção do exercício de
argumentação
Videoaula - Recurso
argumentativo
Exercício de argumento
fundamentado por recurso

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 9A
11/05 - 2ª feira

12/05 - 3ª feira

Correção de exercícios, apost.
Resposta e comentários seguirão em
Português - Cód.Class: anexo via plataforma Classroom.

de2iz66

Inglês - Cód.Class:
qbi3hr5

13/05 - 4ª feira

Hangouts sexta-feira 16h
às17h (link no classroom)

Plantão de atendimento no
hangouts das 09:00 ás 09:50,
link disponibilizado no
classroom.

Concluir as atividades
postadas no google
classroom,até o dia 18/05

Alongamento e Aquecimento.
Plantão de dúvidas online na
quinta feira, dia 14/05 das 9h
as 9h30. O link estará
disponível no Google
Classroom.

Ed. Física - Cód.Class:
gfcn4h7

Ciências - Cód.Class:
jl6l6en

HIstória - Cód.Class:
LiLeaci

15/05 - 6ª feira
Predicado verbo-nominal
(revisão). Apost. p.16 a 18
para leitura, os exec´cios pela
plataforma Classroom.

Aula e Atividade 07 no Classroom; No
site do Positivo On: Iniciamos volume
2, Unid. 3: "Linking words"

Arte - Cód.Class:
rnutrff

Matemática - Cód.
Class: 2z3q426

14/05 - 5ª feira

Leitura de texto. Apost. p. 10 e
11. Ativividades, p.12 a 15.
dúvidas pelo Hangouts,13/05.
15h10 às 16h

Vídeo Aula - Retomando ao Teorema
de Pitágoras - Positivo Apostila 2

Vídeo Aula - Relações
Métricas no Triângulo
Retângulo ( A Tabela)

Atendimento no Hangout;
das 10:00hs às 11:00

Tabela Periódica: Verificar o
Nome e Símbolo dos
elementos Químicos.

Leitura: Tabela periódica
(Verificar a localização do número
Atômico e número de Massa)
Completar o caderno de
atividades do Volume 1, sobre
a Revolução Russa, páginas
20 - 21 - 22.

Completar o caderno de
atividades Volume 1, sobre O
Período Entreguerras, páginas
25 e 26.

Plantão de dúvidas no
Google Hangouts, das 17h as
18h

Geografia - Código.
Class:ek5eqx4

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 em formato de videoaula serão
previamente agendadas, com pelo
menos dois dias de antecedência e
serão ministradas pela plataforma
Zoom. As aulas serão gravadas e
ficarão disponíveis por pelo menos
duas semanas. Qualquer dificuldade,
emergencial, se comunicar pelo email. Atenciosamente, Profº Thiago
Araujo

Início da apostila Positivo
volume 02. Aula gravada: Viver
em busca do bem + Atividade
(formulário sobre a aula).
Google Classroom.

Filosofia - Cód. Class:
nekwzhv

Projeto - Cód.Class:
ovok7ls

Empreendedorismo Cód.Class: ahrv4xs

Videoaula pelo Zoom (ao vivo).
Horário 08:00 às 08:40 hs. O
link de acesso será
disponibilizado com 24 horas
de antecedência. É importante
testar a plataforma ou app
antes de entrar.(ficará
gravada, e será disponibilizada
no Classroom)

Continuidade da atividade da semana
anterior + Plant. Duv. Hang. 11/04 - 2ª
feira (15:30) https://hangouts.google.
com/group/3V2Ust1mwxLZkF249
Criar um video de no maximo 1
min e 30 segundos ,
escolhendo uma das palavras
conforme anexo no Google
Class. Duvidas segunda a
sexta das 10 h as 12:00 por
email ou grupo de Whatsapp.

Produção de Texto Cód.Class: 26fvzl5

Plantão de dúvidas pelo grupo do
hangouts
O professor está disponível de
segunda a sexta-feira, das 10h às 18h

Correção do exercício de
argumentação
Videoaula - Recurso
argumentativo
Exercício de argumento
fundamentado por recurso

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 9B
11/05 - 2ª feira
Português - Cód. Class:
xuetjs3

Inglês - Cód.Class: fz7a256

12/05 - 3ª feira

13/05 - 4ª feira

Correção de exercícios, apost.
Respostas e comentários em
anexo, via plataforma
Classroom

Leitura de texto. Apost. p. 10 e
11. Atividades, p. 12 a 15.
Plantão de dúvidas, 13/05
15h10 às 16h

14/05 - 5ª feira

Predicado verbo-nominal
(revisão). Apost. p. 16 a 18 para
leitura, os exercícios, via
plataforma Classroom
Hangouts sexta-feira 17h às18h
(link no classroom)

Aula e Atividade 07 no Classroom; No
site do Positivo On: Iniciamos volume
2, Unid. 3: "Linking words"

Plantão de atendimento no
hangouts das 09:00 ás 09:50,
link disponibilizado no
classroom.

Arte - Cód.Class: hwrhj7h

15/05 - 6ª feira

Concluir as atividades
postadas no google
classroom,até o dia 18/05

Alongamento e Aquecimento.
Plantão de dúvidas online na
quinta feira, dia 14/05 das 9h
as 9h30. O link estará
disponível no Google
Classroom.

Ed. Física - Cód.Class:
sm5l5v3

Vídeo Aula - Retomando ao Teorema
de Pitágoras - Positivo Apostila 2

Vídeo Aula - Relações
Métricas no Triângulo
Retângulo ( A Tabela)

Atendimento no Hangout;
das 10:00hs às 11:00

Matemática - Cód.Class:
52sqhuc

Ciências - Cód.Class:
jl6l6en

HIstória - Cód.Class:
af7bbru

Leitura: Tabela periódica (Verificar
a localização do número Atômico e
número de Massa)

Tabela Periódica: Verificar o
Nome e Símbolo dos
elementos Químicos.
Completar o caderno de
atividades do Volume 1, sobre
a Revolução Russa, páginas
20 - 21 - 22.

Plantão de dúvidas no Hangouts
das 17h as 18h

Completar o caderno de
atividades Volume 1, sobre O
Período Entreguerras, páginas
25 e 26.

Geografia - Cód.Class:
vy2a7ig

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 em
formato de videoaula serão
previamente agendadas, com pelo
menos dois dias de antecedência e
serão ministradas pela plataforma
Zoom. As aulas serão gravadas e
ficarão disponíveis por pelo menos
duas semanas. Qualquer dificuldade,
emergencial, se comunicar pelo e-mail.
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Videoaula pelo Zoom (ao
vivo). Horário 08:00 às 08:40
hs. O link de acesso será
disponibilizado com 24 horas
de antecedência. É importante
testar a plataforma ou app
antes de entrar.(ficará
gravada, e será
disponibilizada no Classroom)

Início da apostila Positivo
volume 02. Aula gravada: Viver
em busca do bem + Atividade
(formulário sobre a aula).
Google Classroom.

Filosofia - Cód.Class:
htde6om

Projeto - Cód.Class:
zrqc3yd

Empreendedorismo - Cód.
Class: 3sz4ywp

Continuidade da atividade da semana
anterior + Plant. Duv. Hang. 11/04 - 2ª
feira (15:30) https://hangouts.google.
com/group/3V2Ust1mwxLZkF249
Criar um video de no maximo
1 min e 30 segundos ,
escolhendo uma das palavras
conforme anexo no Google
Class. Duvidas segunda a
sexta das 10 h as 12:00 por
email ou grupo de Whatsapp.

Produção de Texto - Cód.
Class: ki6zorw

Plantão de dúvidas pelo grupo do
hangouts
O professor está disponível de
segunda a sexta-feira, das 10h às 18h

Correção do exercício de
argumentação
Videoaula - Recurso
argumentativo
Exercício de argumento
fundamentado por recurso

