
    ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE 1º Análises Clínicas
18/05 - 2ª feira 19/05 - 3ª feira 20/05 - 4ª feira 21/05 - 5ª feira 22/05 - 6ª feira

MATEMÁTICA - Cód.
Class: heqqomd

Devolutiva da atividade da 
aula anterior. Aula online no 
aplicativo zoom data: 20/05 as 
14:30 hs, logo depois a aula e 
atividade estará disponivel no 
Google Class.

LITERATURA - Cód.Class: 
gry5gbd

Videoaula - Revisão de conteúdos. 
Apostila, volume 1. Seguirão via 
platafoma Classroom a relação de 
conteúdos e exercícios de fixação

Correção dos exercícios, 
plantão de dúvidas, dia 22/05 
das 14h às 14h40, via Zoom

GEOGRAFIA - Cód.Class:  
bu4kz6m

Durante esta semana, vamos dar continuidade ao que foi 
orientado anteriormente, ou seja, fazer as anotações do 
conteúdo e as dúvidas da videoaula para o próximo 
encontro. 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). As videoaluas 
gravadas na semana anterior já estão disponíveis. Qualquer 
dificuldade, emergencial, se comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Disponibilização de uma 
videoaula gravada, com os 
conteúdos iniciais ao 
isolamento social. 
Coordenadas Geográficas.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula.
08:00 às 08:40 hs pelo Zoom.

FILOSOFIA - Cód.Class: 
hrwg6bt

Correção do formulário. Aula gravada: 
dúvidas da apostila Positivo volume 1. 
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, ou seja, fazer as anotações do 
conteúdo e as dúvidas da videoaula para o próximo 
encontro. 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). As videoaluas 
gravadas na semana anterior já estão disponíveis. Qualquer 
dificuldade, emergencial, se comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula.
08:00 às 08:40 hs pelo Zoom. 

Disponibilização de uma videoaula 
gravada, com os conteúdos iniciais 
ao isolamento social. Surgimento da 
Sociologia



HISTÓRIA - Cód.Class: 
tafb2cw

Revisão, vídeo aula - hangouts 10:00, 
apostila H1A, página 34 - O Egito.

Revisão, vídeo aula - 
hangouts 10:00, apostila H1A, 
página 35 continuação - O 
Egito.

CITOLOGIA - Cód.Class: 
ld75feq

Revisão (a-tipos celulares, b-
urina tipo I, c- aparelho genito 
urinário/sistema excretor (rins 
e nefrons), d - água e- COVID-
19) e 2020.2 (líquidos 
cavitários) via google meet

BIOLOGIA - Cód.Class: 
dw7jawg

Revisão: Seres vivos e suas 
características, Origem do Universo, 
Fundamentos químicos da vida, histórico 
celular e membranas celular. Hangouts 
link https://hangouts.google.
com/group/5QzyziC7NiYVWfVi8  às 
terças e quintas das 14 às 15 horas. Ou 
todos os dias por e-mail 
prosimonefernaodiaspais@gmail.com. 
OBS: Todos os alunos devem fazer 
exclusivamente no Classroom.

FUNDAMENTOS DE LAB. 
- Cód.Class: jhk4mfc

Revisão (a- setores do 
laboratório, b- plásticos e 
vidrarias, c - microscopiad - 
água e- COVID-19) e 2020. 
(Banho-Ma. e agitadores) via 
google meet

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)

Aula revisão pelo Zoom ao vivo e gravada 
às 15 horas. Tema: Relação parasito-
hospedeiro - Aula de  revisão -Noções de 
epidemiologia (aula gravada) - atividades 
pelo classroom - plantão de dúvidas pelo 
hangouts às 16 horas

LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód. Class: nipvb33

Finalização das atividades da semana anterior ( 11/05 à 
18/05). Vídeo aula, ao vivo, via aplicativo ZOOM - 9h às 
9h40 ( o link será disponibilizado com um dia de 
antecedência no mural do Classroom)

Disponibilização de vídeo aula e 
formulário sobre a revisão dos seguintes 
conteúdos: Variação linguística, Regras 
ortográficas e de acentuação, Gêneros 
dos jornais - Notícia e Reportagem ( 
págs. 35 à 46 - apostila P9 e págs. 06 à 
20 - apostila P2) - formulário deverá ser 
enviado até 25/05

Plantão de dúvidas via CHAT 
do hangouts - 9h às 10h



INFORMÁTICA - Cód.
Class: 7msjdbm

ClassRoom (Video Aula de Revisão) 
+ (Revisão de Fundamentos de Inf./ 
Word / Excell) Aula On Line via 
Google Meet Quinta 21/05 as 16:30) 
https://meet.google.com/uri-ttbr-ytu

INGLÊS -Cód. Class: 
tjak4xg

Aula online: Revisão de 
conteúdo - das 
10:00 as 10:50 pelo 
aplicativo Zoom: link estará 
disponível no google classroom 

FISIOLOGIA - Cód.Class: 
uozujmb

 Aula ao vivo e gravada pelo Zoom às 
13:00. Tema: tecidos epitelial ( 
continuação) - atividades pelo 
classrrom - plantão de dúvidas pelo 
hangout ás 14 horas

ARTE - Cód.Class: 
ylbxjhn

Atividade de fotomontagem: vídeo da atividade no youtube ,
link disponivel no classroom.

Postagem de sua atividade no 
classroom ,e cometário de 
qual material utilizou.

EDUCAÇÃO FÍSICA - Cód.
Class: b7zbavl

Vídeo aula via aplicativo Zoom as 
14h, tema sedentarismo e 
alimentação saudável (link estará 
disponível no mural do classroom as 
13h30) Revisão 
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IMUNOLOGIA - Cód.Class: 
63umki5

Revisão (a- antígenos, b- 
tipos e tecidos imunes, c- 
inflamação e vacinaçãod - 
água e- COVID-19) e 
2020.2 (imunogenecidade e 
adm. de antígenos) via 
google meet

SOCIOLOGIA - Cód.Class:
mlur523

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as dúvidas 
da videoaula para o próximo 
encontro. 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). As 
videoaluas gravadas na semana 
anterior já estão disponíveis. 
Qualquer dificuldade, emergencial, 
se comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Disponibilização de uma 
videoaula gravada, com os 
conteúdos iniciais ao 
isolamento social. 
Etnocentrismo e Relativismo 
cultural.

Tutoria para tirar dúvidas 
e/ou conversar com o 
professor, relacionado à 
videoaula.
09:00 às 09:40 hs pelo 
Zoom.

INGLÊS - Codigo Class: 4c3eh5v
Aula online: Revisão de 
conteúdo - das 
08:00 as 08:50 pelo 
aplicativo Zoom: link estará 
disponível no google 
classroom



HISTÓRIA - Cód.Class: jeimtsd

Revisão, vídeo aula - hangouts  9:30, 
apostila H4A, página 32, Povos da 
América.

Revisão, vídeo aula - 
hangouts  9:30, apostila 
H4A, página 33, A chegada 
dos Europeus.

LÍNGUA PORTUGUESA - Cód.
Class: eb3dm5p

Finalização das atividades da 
semana anterior ( 11/05 à 18/05)

Disponibilização de vídeo aula e formulário 
sobre a revisão dos seguintes conteúdos: 
Conectores e articuladores discursivos, 
Verbo - flexão de número e pessoa/ modo 
e tempo, Frase, oração e período ( págs. 
26 à 29 - apostila P6 e págs. 08 à 13 - 
apostila P13) - formulário deverá ser 
enviado até 25/05. Vídeo aula, ao vivo, via 
aplicativo ZOOM - 9h às 9h40 ( o link será 
disponibilizado com um dia de 
antecedência no mural do Classroom)

Plantão de dúvidas via 
CHAT do hangouts - 9h às 
10h

FILOSOFIA - Cód.Class: 
g4caqp5

Correção do formulário. 
Aula gravada: dúvidas da 
apostila Positivo FL4. 
Google Classroom.

MICROBIOLOGIA - Cód.Class: 
ywyktd

Aula gravada pelo Zoom: 
Tema: Higienização em LAC 
-  atividades pelo classroom 
- plantão de dúvidas pelo 
hangouts às 16 horas

BIOLOGIA - Cód.Class: afh4vae

Revisão: Classificação biológica, 
desenvolvimento embrionário dos seres 
vivos, filo Platelmintos, filo porífero e filo 
cnidário. Hangouts link https://hangouts.
google.com/group/gWfuXiVDD5JUEgvC6  
às terças e quintas das 15 às 16 horas. Ou 
todos os dias por e-mail 
prosimonefernaodiaspais@gmail.com OBS: 
Todos os alunos devem fazer 
exclusivamente no Classroom.



BIOQUÍMICA - Cód.Class: 
uburhmm

Revisão (a- 
espectrofotometria, b- luz e 
espectro visível, c- glicose 
(respiração e fermentação)
d - água e- COVID-19) e 
2020.2 (proteínas e 
enzimas) via google mee

QUÍMICA - Cód.Class: vbg3ns3

Postagem das Atividades no google 
Class de concentração.

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 Termologia, 
Escalas térmicas.

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

LITERATURA - Cód.Class: 
wuc6xtm

Conteúdo de revisão - 
apostila volume 5 - 
Romantismo; videoaula e 
questionário através do 
GoogleClass; Plantão de 
dúvidas e suporte via char 
do Hangouts ou Plataforma 
Google.

Aula Online pelo Zoom, das 
08h30 às 09h00.



GEOGRAFIA - Cód.Class:tn3to7v

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as dúvidas 
da videoaula para o próximo 
encontro. 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). As 
videoaluas gravadas na semana 
anterior já estão disponíveis. 
Qualquer dificuldade, emergencial, 
se comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Disponibilização de uma 
videoaula gravada, com os 
conteúdos iniciais ao 
isolamento social. Cadeia 
de produção da indústria 
agropecuária.

Tutoria para tirar dúvidas 
e/ou conversar com o 
professor, relacionado à 
videoaula.
09:00 às 09:40 hs pelo 
Zoom.

MATEMÁTICA - Cód.Class:
o5s2zam

Iremos tirar dúvidas no hangouts 8:50 ás 9:
40 hs (revisão de conteúdos). Todas as 
informações estão no mural do Google 
Classroom.

Video aula pelo Zoom ao 
vivo 12:00. O link de acesso 
será disponibilizado no 
mural do Google Clasrroom. 
Importante testar a 
plataforma ou app antes de 
entrar.

PARASITOLOGIA - Cód.Class: 
gmtiger

Aula ao vivo pelo Zoom e 
gravada às 15 horas. Tema: 
Mecanismos de transmissão 
dos parasitos - atividades 
pelo classroom - plantão de 
dúvidas pelo hangouts às 16 
horas



HEMATOLOGIA - Cód.Class:  
phllnmy

Aula gravada pelo Zoom. 
Tema: Eritrograma: HCM E 
CHCM - atividades pelo 
classrom - plantão de 
dúvidas pelo hangouts às 16 
horas.

 ARTE - Cód.Class: hexycdf

Atividade do Renascimento ao 
Barroco,técnica de modelos vivos ,
assistir o vídeo disponível no 
classroom e depois realizar a 
atividade sugerida .

Postagem da sua arte com 
cometário no chat.

EDUCAÇÃO FISICA - Cód.Class:
pouzawm

aula online as 10h sobre ginástica 
geral. postagem classroom para 
utilização zoom.
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MATEMÁTICA - Cód.
Class: heqqomd

Devolutiva da atividade da 
aula anterior. Aula online no 
aplicativo zoom data: 20/05 as 
14:30 hs, logo depois a aula e 
atividade estará disponivel no 
Google Class.

LITERATURA - Cód.
Class:gry5gbd

Videoaula - Revisão de conteúdos, 
apostila, volume 1. Seguirão via 
Plataforma Classroom a relação dos 
conteúdos e exercícios de fixação.

Correção dos exerícios; 
plantão de dúvidas, dia 
22/05 das 14h às 14h40

GEOGRAFIA - Cód.
Class:gyol5tm

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as dúvidas 
da videoaula para o próximo encontro. 
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). As 
videoaluas gravadas na semana 
anterior já estão disponíveis. 
Qualquer dificuldade, emergencial, se 
comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Disponibilização de uma 
videoaula gravada, com os 
conteúdos iniciais ao 
isolamento social. 
Coordenadas Geográficas.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula.
08:00 às 08:40 hs pelo Zoom.



FILOSOFIA-                    
Cód. Class: gwka5xg

Correção do formulário. Aula gravada: 
dúvidas da apostila Positivo volume 1. 
Google Classroom.

FÍSICA-                                    
Cód.Class: 6ubdhbr

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

Aula  on line de Física agendada no 
Zoom no horário estipulado desde o 
inicio da pandemia.11h30 - 12h20.

SOCIOLOGIA                               
Cód.Class:wjz7k44

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as dúvidas 
da videoaula para o próximo encontro. 
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). As 
videoaluas gravadas na semana 
anterior já estão disponíveis. 
Qualquer dificuldade, emergencial, se 
comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Disponibilização de uma videoaula 
gravada, com os conteúdos iniciais 
ao isolamento social. Surgimento 
da Sociologia

Tutoria para tirar 
dúvidas e/ou conversar 
com o professor, 
relacionado à videoaula.
08:00 às 08:40 hs pelo 
Zoom.

HISTÓRIA - Cód.
Class: lmn45qq

Revisão, vídeo aula - hangouts 10:00, 
apostila H1A, página 34 - O Egito.

Revisão, vídeo aula - 
hangouts 10:00, apostila H1A, 
página 35 continuação - O 
Egito.



TÉCNICA DE 
REDAÇÃO - Cód. 

Class: e6cvdyi

Videoaula - Revisão dos conteúdos e 
correção das atividades

- Elementos do texto: tipo de 
linguagem; tipologias textuais; 
domínio discursivo; estrutura textual
- Conceito de argumentação

Exercícios relacionados aos 
conteúdos revisados

APLICATIVOS - Cód.
Class:: 4sxkjxn

ClassRoom (Video Aula de 
Revisão) + (Revisão de 
Fundamentos de Inf./ Word / 
Excell) Aula On Line via Google 
Meet Quinta 21/05 as 16:30) https:
//meet.google.com/uri-ttbr-ytu

CONTABILIDADE - 
Cód.Class: bqavu6l 

Revisão e entrega de 
atividades, livro diário, livro 
razão, balanço e balancete de 
verificação. Plantão de 
dúvidas 12:30 - https:
//hangouts.google.
com/group/CVjkYh2b43Bvkgw
Y6

ECONOMIA - Cód.
Class: 7jv4wef

Revisão e entrega de 
atividades, sistema 
econômico. Plantão de 
dúvidas - 13:30 https:
//hangouts.google.
com/group/CVjkYh2b43Bvkgw
Y6

BIOLOGIA - Cód.
Class: dw7jawg

Revisão: Seres vivos e suas 
características, Origem do Universo, 
Fundamentos químicos da vida, 
histórico celular e membranas celular. 
Hangouts link https://hangouts.google.
com/group/5QzyziC7NiYVWfVi8  às 
terças e quintas das 14 às 15 horas. 
Ou todos os dias por e-mail 
prosimonefernaodiaspais@gmail.com. 
OBS: Todos os alunos devem fazer 
exclusivamente no Classroom.



ADM GERAL - Cód.
Class: wylcmki

Revisão e entrega de 
atividades, Teoria das 
relações humanas, palntão de 
duvidas às 14:30 https:
//hangouts.google.
com/group/CVjkYh2b43Bvkgw
Y6

QUÍMICA - Cód.Class: 
vll5o2f

Postagem dos slides para estudo, 
conteúdo da aula on-line agendada .

Aula on line pelo zoom - 
Química - 9h00 as 9h50.

LÍNGUA 
PORTUGUESA - Cód.

Class: nipvb33

Finalização das atividades da semana 
anterior ( 11/05 à 18/05). Vídeo aula, 
ao vivo, via aplicativo ZOOM - 9h às 
9h40 ( o link será disponibilizado com 
um dia de antecedência no mural do 
Classroom)

Disponibilização de vídeo aula e 
formulário sobre a revisão dos 
seguintes conteúdos: Variação 
linguística, Regras ortográficas e de 
acentuação, Gêneros dos jornais - 
Notícia e Reportagem ( págs. 35 à 46 
- apostila P9 e págs. 06 à 20 - apostila 
P2) - formulário deverá ser enviado 
até 25/05

Plantão de dúvidas via 
CHAT do hangouts - 9h 
às 10h

ESTATÍSTICA - Cód.
Class: lulec2y

Devolutiva da atividade da 
aula anterior. Aula online no 
aplicativo zoom data: 20/05 as 
15:30 hs, logo depois a aula e 
atividade estará disponivel no 
Google Class.

INGLÊS                                       
Cód.Class: tjak4xg

Aula online: Revisão de 
conteúdo - das 
10:00 as 10:50 pelo 
aplicativo Zoom: link estará 
disponível no google classroom 



 ARTE                                           
Cód.Class: ylbxjhn

Atividade de fotomontagem: vídeo da 
atividade no youtube ,link disponivel 
no classroom.

Postagem de sua 
atividade no classroom ,
e cometário de qual 
material utilizou.

EDUCAÇÃO FISICA - 
Cód.Class: emlu7qj

Vídeo aula via aplicativo zoom as 
15h, tema sedentarismo (link 
estará disponível no mural do 
classroom as 14h30)
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MATEMÁTICA 
FINANCEIRA - Cód.

Class: xn3n2bo

Devolutiva da atividade da aula 
anterior. Aula online no 
aplicativo zoom data: 20/05 as 
11:30 hs, logo depois a aula e 
atividade estará disponivel no 
Google Class.

MARKETING 
PESSOAL - Cód.
Class: bqavu6l

Revisão de matéria e entrega de 
exercícios, trabalho em equipe e 
liderança.Plantão de dúvidas das 12:30  
https://hangouts.google.
com/group/5f67E4fofp2QnjCL8

DIREITO - Cód.Class: 
7jv4wef

Revisão de matéria e entrega de 
exercícios, conceitos de Lei. Plantão de 
dúvidas 13:30 https://hangouts.google.
com/group/5f67E4fofp2QnjCL8



GEOGRAFIA - Cód.
Class: cuq56c5

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as 
dúvidas da videoaula para o 
próximo encontro. 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). As videoaluas gravadas na 
semana anterior já estão 
disponíveis. Qualquer dificuldade, 
emergencial, se comunicar pelo e-
mail. Atenciosamente, Profº Thiago 
Araujo

Disponibilização de uma 
videoaula gravada, com os 
conteúdos iniciais ao 
isolamento social. Cadeia de 
produção da indústria 
agropecuária.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula.
09:00 às 09:40 hs pelo Zoom.



SOCIOLOGIA - Cód.
Class: rsq26bo

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as 
dúvidas da videoaula para o 
próximo encontro. 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). As videoaluas gravadas na 
semana anterior já estão 
disponíveis. Qualquer dificuldade, 
emergencial, se comunicar pelo e-
mail. Atenciosamente, Profº Thiago 
Araujo

Disponibilização de uma 
videoaula gravada, com os 
conteúdos iniciais ao 
isolamento social. 
Etnocentrismo e Relativismo 
cultural.

Tutoria para tirar dúvidas 
e/ou conversar com o 
professor, relacionado à 
videoaula.
09:00 às 09:40 hs pelo 
Zoom.

FÍSICA - Cód.Class: 
mzsdyrd

Postagem dos Slides referentes ao 
estudo ao Estudo da Termologia, 
Escalas térmicas.

Aula on - line pelo Zoom no 
horario estipulado desde o 
inicio da pandemia. das 10h40 
as 11h30.

INGLÊS - Codigo 
Class: bkygxjm

Aula online: Revisão de 
conteúdo - das 
08:00 as 08:50 pelo 
aplicativo Zoom: link estará 
disponível no google classroom 



LITERATURA - Cód.
Class: dm5h725

Conteúdo de revisão - apostila 
volume 5 - Romantismo; 
videoaula e questionário 
através do GoogleClass; 
Plantão de dúvidas e suporte 
via char do Hangouts ou 
Plataforma Google.

Aula Online pelo Zoom, 
das 08h30 às 09h00.

ADM PESSOAL - 
Cód.Class: ysyph7o

Revisão e entrega de exercícios Folha 
de Pagamento. Plantão de dúvidas 
Classroom 14:30 https://hangouts.
google.com/group/5f67E4fofp2QnjCL8

LÍNGUA 
PORTUGUESA - Cód.

Class: lzg3eha

Finalização das atividades da 
semana anterior ( 11/05 à 18/05)

Disponibilização de vídeo aula e 
formulário sobre a revisão dos 
seguintes conteúdos: Conectores e 
articuladores discursivos, Verbo - 
flexão de número e pessoa/ modo e 
tempo, Frase, oração e período ( págs. 
26 à 29 - apostila P6 e págs. 08 à 13 - 
apostila P13) - formulário deverá ser 
enviado até 25/05. Vídeo aula, ao vivo, 
via aplicativo ZOOM - 9h às 9h40 ( o 
link será disponibilizado com um dia de 
antecedência no mural do Classroom)

Plantão de dúvidas via 
CHAT do hangouts - 9h às 
10h

BIOLOGIA - Cód.
Class: fqhpcca

Revisão: Classificação biológica, 
desenvolvimento embrionário dos seres 
vivos, filo Platelmintos, filo porífero e 
filo cnidário. Hangouts link https:
//hangouts.google.
com/group/gWfuXiVDD5JUEgvC6  às 
terças e quintas das 15 às 16 horas. 
Ou todos os dias por e-mail 
prosimonefernaodiaspais@gmail.com 
OBS: Todos os alunos devem fazer 
exclusivamente no Classroom.



HISTÓRIA - Cód.
Class: ucqngj4

Revisão, vídeo aula - hangouts  9:30, 
apostila H4A, página 32, Povos da 
América.

Revisão, vídeo aula - hangouts  
9:30, apostila H4A, página 33, A 
chegada dos Europeus.

FILOSOFIA - Cód. 
Class: 24hkoav

Correção do formulário. Aula gravada: 
dúvidas da apostila Positivo FL4. 
Google Classroom.

MATEMÁTICA - Cód.
Class: y5wjhbw

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts das 7:10 ás 8:00 e 9:
40 ás 10:30 (revisão de 
conteúdos). Todas as 
informações estão no mural do 
Google Clasroom.

Video aula pelo Zoom, ao 
vivo no horário 11:00. O 
link de acesso será 
disponibilizado no mural do 
Google Clasrroom. 
Importante testar a 
plataforma ou app antes de 
entrar.

QUÍMICA - Cód.
Class: bwrbk3g

Postagem das Atividades no google 
Class de concentração.

Aula on - line pelo Zoom no 
horario estipulado desde o 
inicio da pandemia. das 9h00 
as 9h50.

ARTE - Cód.Class: 
yl3t3qw

Atividade do Renascimento ao 
Barroco,técnica de modelos vivos ,
assistir o vídeo disponível no 
classroom e depois realizar a 
atividade sugerida .

Postagem da sua arte com 
cometário no chat.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 
Cód.Class: t4kqwag

aula online as 10h sobre ginástica 
geral. postagem classroom para 
utilização zoom.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 3º Análises Clínicas
18/05 - 2ª feira 19/05 - 3ª feira 20/05 - 4ª feira 21/05 - 5ª feira 22/05 - 6ª feira

BIOLOGIA - Cód.Class: 
5qqzzkh

Revisão: Vírus, Reino Monera, Reino
 Protoctista. Reino Fungi e Reino 
Plantae. Hangouts link https://hangouts.
google.
com/group/ybpqdFtFWhGANsTR6  às 
terças e quintas das 16 às 17 horas. Ou 
todos os dias por e-mail 
prosimonefernaodiaspais@gmail.com   
OBS: Todos os alunos devem fazer 
exclusivamente no Classroom.

CONTROLE - Cód.Class: 
7sqcu7i

Revisão (a-risco e perigo 
(mapa de risco), b- fase pré 
analítica, c- EPI'sd - água e- 
COVID-19) e 2020.2 (controle 
interno e externo do 
laboratório) via google meet

SOCIOLOGIA - Cód.
Class:vxbdqzx

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as dúvidas 
da videoaula para o próximo encontro. 
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). As 
videoaluas gravadas na semana 
anterior já estão disponíveis. Qualquer 
dificuldade, emergencial, se 
comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Disponibilização de uma 
videoaula gravada, com os 
conteúdos iniciais ao isolamento 
social. Etnocentrismo e 
Relativismo cultural.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula.
10:00 às 10:40 hs pelo Zoom.

HEMATOLOGIA - Cód.
Class: pjqnyui

Aula ao vivo e gravada pelo Zoom às 15 
horas da sexta-feira. Tema: Leucemia 
(continuação) - atividades no classroom 
- plantão de dúvidas pelo hangouts às 
16 horas sexta-feira ( a pedido da 
representante de sala Aline)



LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód.Class:wjgxg3f

Finalização das atividades da semana 
anterior (11/05 à 18/05)

Disponibilização de vídeo aula e 
formulário sobre a revisão dos seguintes 
conteúdos: Concordância verbal e 
nominal, Pontuação, Frase, oração e 
período, Período composto por 
coordenação ( págs. 19 à 38 - apostila 
P14 e págs. 07 à 16 - apostila P15) - 
formulário deverá ser enviado até 25/05.

Vídeo aula, ao vivo, via 
aplicativo ZOOM - 9h às 9h40 ( 
o link será disponibilizado com 
um dia de antecedência no 
mural do Classroom)

Plantão de dúvidas via CHAT 
do hangouts - 9h às 10h.

MATEMÁTICA - Cód.
Class:6ecikjr

Video aula pelo Zoom , ao vivo 12:00hs.
O link de acesso será disponibilizado no 
mural do Google Clasrroom. Importante 
testar a plataforma ou app antes de 
entrar.

Iremos tirar dúvidas no hangouts 
das 7:10 ás 8:00(revisão de 
conteúdos).O link de acesso 
será disponibilizado no mural do 
Google Clasroom.

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts das 7:10 ás 8:00
(revisão de conteúdos).O link 
de acesso será 
disponibilizado no mural do 
Google Clasroom.

QUÍMICA - Cód. Class: 
utc7cn7

11: 00: Plantão de dúvidas: 
Link disponível no G. Classroom Último dia para a entrega de 

formulário: Revisão 
nomenclatura e propriedades- 
Hidrocarbonetos

INGLÊS - Codigo Class: 
vmld522

Aula online: Revisão de 
conteúdo - das 
10:00 as 10:50 pelo 
aplicativo Zoom: link estará 
disponível no google classroom

FÍSICA - Cód.Class: 
hwxudh6

Postagem das Atividades 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

Revisão (a-glicose e 
hemoglobina, b- bilirrubina, c- 
sais (cloreto e cálcio)d - água 
e- COVID-19) e 2020.2 
(fosfatases e lipases) via 
google meet



MICROBIOLOGIA - Cód.
Class: b3owicz

Aula gravada no Zoom. Tema: 
mecanismos de infecção dos vírus ( 
continuação) - atividades pelo  
classroom - plantão de dúvidas no 
hangouts às 15 horas sexta feira ( a 
pedido da Representante de sala- Aline)

HISTÓRIA - Cód.Class: 
xuwkknq

Revisão, vídeo aula - hangouts 
10:30, apostila H7A, página 26, O 
Mundo Entreguerras.

Revisão, vídeo aula - hangouts  
9:30, apostila H7A, página 34, 
Atividade sobre O mundo 
entreguerras página 27..

FILOSOFIA - Cód. Class: 
w45stzg

Correção do formulário. Aula 
gravada: dúvidas da apostila 
Positivo FL6. Google 
Classroom.

GEOGRAFIA - Cód.Class:
zvjbroc

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as dúvidas 
da videoaula para o próximo encontro. 
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). As 
videoaluas gravadas na semana 
anterior já estão disponíveis. Qualquer 
dificuldade, emergencial, se 
comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Disponibilização de uma 
videoaula gravada, com os 
conteúdos iniciais ao isolamento 
social. Blocos econômicos.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula.
10:00 às 10:40 hs pelo Zoom.



LITERATURA - Cód. 
Class: xgqgptr

Videoaula - Revisão dos 
conteúdos e correção das 
atividades

- Pré-Modernismo e autores
- Vanguardas europeias

Exercícios relacionados aos 
conteúdos revisados

 ARTE - Cód.Class: 
mtrkh2u

Atividade de releitura do movimento 
Expressionista , diversão nos dias de 
hoje, assitir o vídeo do youtube com 
link disponível no classroom.

Postagem da sua arte com 
comentário no chat.

EDUCAÇÃO FISICA - 
Cód.Class:5ywv3hu

aula gravada. Basquete na NBA e 
negócios do esporte.

 



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 3º ADM
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INFORMÁTICA - Cód.
Class: eabujz7                                                                                                                                                                                                                  

Atividade sobre Hardware, Software e S.O 
Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00"

MARKT E VENDAS - Cód.
Class: 7jv4wef

Revisão da primeira parte T.C.C.
entrega de material de marketing 
(história da empre,logomarca, 
missão visão e valores, analise de 
mercado e estratégia de 
marketing).Plantão de dúvidas 
whatsapp e Hangout 12:30 https:
//hangouts.google.
com/group/bgFmEBV6FEscLMdR
7

BIOLOGIA - Cód.Class: 
5qqzzkh

Revisão: Vírus, Reino Monera, Reino
 Protoctista. Reino Fungi e Reino 
Plantae. Hangouts link https://hangouts.google.
com/group/ybpqdFtFWhGANsTR6  às terças e 
quintas das 16 às 17 horas. Ou todos os dias 
por e-mail prosimonefernaodiaspais@gmail.
com   OBS: Todos os alunos devem fazer 
exclusivamente no Classroom.

SOCIOLOGIA - Cód.
Class: oqs3wek

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as 
dúvidas da videoaula para o 
próximo encontro. 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). As 
videoaluas gravadas na semana 
anterior já estão disponíveis. 
Qualquer dificuldade, 
emergencial, se comunicar pelo 
e-mail. Atenciosamente, Profº 
Thiago Araujo

Disponibilização de uma 
videoaula gravada, com os 
conteúdos iniciais ao isolamento 
social. Etnocentrismo e 
Relativismo cultural.

Tutoria para tirar dúvidas 
e/ou conversar com o 
professor, relacionado à 
videoaula.
10:00 às 10:40 hs pelo 
Zoom.



CONTABILIDADE - Cód.
Class: 7sk5exl

Revisão e entrega de exercícios, 
livro siario, razão, balancete e 
balanço patrimonial. Plantão de 
dúvidas hangout 15:30 https:
//hangouts.google.
com/group/bgFmEBV6FEscLMdR
7

LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód.Class:  wjgxg3f

Finalização das atividades da 
semana anterior (11/05 à 18/05)

Disponibilização de vídeo aula e formulário 
sobre a revisão dos seguintes conteúdos: 
Concordância verbal e nominal, Pontuação, 
Frase, oração e período, Período composto 
por coordenação ( págs. 19 à 38 - apostila P14 
e págs. 07 à 16 - apostila P15) - formulário 
deverá ser enviado até 25/05.

Vídeo aula, ao vivo, via aplicativo 
ZOOM - 9h às 9h40 ( o link será 
disponibilizado com um dia de 
antecedência no mural do 
Classroom)

Plantão de dúvidas via 
CHAT do hangouts - 9h às 
10h.

MATEMÁTICA -  Cód.
Class: 6ecikjr

Video aula pelo Zoom , ao vivo 12:00hs.O link 
de acesso será disponibilizado no mural do 
Google Clasrroom. Importante testar a 
plataforma ou app antes de entrar.

Iremos tirar dúvidas no hangouts 
das 7:10 ás 8:00(revisão de 
conteúdos).O link de acesso será 
disponibilizado no mural do 
Google Clasroom.

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts das 7:10 ás 8:00
(revisão de conteúdos).O 
link de acesso será 
disponibilizado no mural do 
Google Clasroom.

QUÍMICA - Cód. Class: 
utc7cn7

11: 00: Plantão de dúvidas: 
Link disponível no G. Classroom Último dia para a entrega 

de formulário: Revisão 
nomenclatura e 
propriedades- 
Hidrocarbonetos

INGLÊS - Codigo Class: 
vmld522

Aula online: Revisão de 
conteúdo - das 
10:00 as 10:50 pelo 
aplicativo Zoom: link estará 
disponível no google classroom

ADM DE COMPRAS - 
Cód.Class: rrk6gyj

Entrega de exercícios, ponto de 
equilibrio e resultados da 
empresa, plantão de dúvidas 
hangout, 13:30 https://hangouts.
google.
com/group/bgFmEBV6FEscLMdR
7



FÍSICA - Cód.Class:
hwxudh6

Postagem das Atividades 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

Revisão de atividade e entrega de 
exercicios, orientação ao crédito e 
riscos de investimento. Plantão de 
dúvidas classroom 14:30 https:
//hangouts.google.
com/group/bgFmEBV6FEscLMdR
7

HISTÓRIA - Cód.Class: 
pc3dh6d

Revisão, vídeo aula - hangouts 
10:30, apostila H7A, página 26, O 
Mundo Entreguerras.

Revisão, vídeo aula - hangouts  9:
30, apostila H7A, página 34, 
Atividade sobre O mundo 
entreguerras página 27..

FILOSOFIA - Cód. Class: 
wyo26m2

Correção do formulário. Aula 
gravada: dúvidas da apostila 
Positivo FL6. Google Classroom.



GEOGRAFIA - Cód.Class:
c36trdt

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as 
dúvidas da videoaula para o 
próximo encontro. 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). As 
videoaluas gravadas na semana 
anterior já estão disponíveis. 
Qualquer dificuldade, 
emergencial, se comunicar pelo 
e-mail. Atenciosamente, Profº 
Thiago Araujo

Disponibilização de uma 
videoaula gravada, com os 
conteúdos iniciais ao isolamento 
social. Blocos econômicos.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula.
10:00 às 10:40 hs pelo Zoom.

LITERATURA - Cód. 
Class: xgqgptr

Videoaula - Revisão dos 
conteúdos e correção das 
atividades

- Pré-Modernismo e 
autores
- Vanguardas europeias

Exercícios relacionados 
aos conteúdos revisados

ARTE - Cód.Class: 
gkgkvx6

Atividade de releitura do movimento 
Expressionista , diversão nos dias de hoje, 
assitir o vídeo do youtube com link disponível 
no classroom.

Postagem da sua arte com 
comentário no chat.

EDUCAÇÃO FISICA - 
Cód.Class: fnlhmh4

aula gravada. Basquete na NBA e negócios do 
esporte.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 1º T.I
18/05 - 2ª feira 19/05 - 3ª feira 20/05 - 4ª feira 21/05 - 5ª feira 22/05 - 6ª feira

DESIGN DIGITAL -                         
Cód. Class: qecdp2h

Troca de fundo de imagem no GIMP 

Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO - 
Cód. Class: 5wojmey

Estrutura do ENQUANTO no algoritmo
Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00"

LÍNGUA PORTUGUESA - Cód.
Class: ubn64bi

Finalização das atividades da semana 
anterior ( 11/05 à 18/05). Vídeo aula, ao 
vivo, via aplicativo ZOOM - 9h às 9h40 ( 
o link será disponibilizado com um dia 
de antecedência no mural do 
Classroom)

Disponibilização de vídeo aula e formulário sobre 
a revisão dos seguintes conteúdos: Variação 
linguística, Regras ortográficas e de acentuação, 
Gêneros dos jornais - Notícia e Reportagem ( 
págs. 35 à 46 - apostila P9 e págs. 06 à 20 - 
apostila P2) - formulário deverá ser enviado até 
25/05

Plantão de dúvidas via 
CHAT do hangouts - 9h às 
10h

INGLÊS -                                                             
Codigo Class: btzcfpr

Aula online: Revisão de conteúdo 
- das 10:00 as 10:50 pelo aplicativo 
Zoom: link estará disponível no 
google classroom

BIOLOGIA -                                       
Cód.Class: ufwcidv

Revisão: Seres vivos e suas características, 
Origem do Universo, Fundamentos químicos da 
vida, histórico celular e membranas celular. 
Hangouts link https://hangouts.google.
com/group/5QzyziC7NiYVWfVi8  às terças e 
quintas das 14 às 15 horas. Ou todos os dias por 
e-mail prosimonefernaodiaspais@gmail.com. 
OBS: Todos os alunos devem fazer 
exclusivamente no Classroom.

QUÍMICA -                                         
Cód.Class :qg663yl

Postagem dos slides para estudo, 
conteúdo da aula on-line agendada .

Aula on line, agendada no Zoom 9h50 
- 10h40

ARQUITETURA -                          
Cód. Class: 67bja4k

ClassRoom (Video Aula de Revisão) + (Revisão 
de Fundamentos de Inf./ Funcionamento Básico, 
Mémória/Processadores/) Aula On Line via 
Google Meet Terça 19/05 as 16:30) https://meet.
google.com/oji-oezf-aqx



APLICATIVOS -                              
Cód.Class: 4sxkjxn

ClassRoom (Video Aula de Revisão) 
+ (Revisão de Fundamentos de Inf./ 
Word / Excell) Aula On Line via 
Google Meet Quinta 21/05 as 16:30) 
https://meet.google.com/uri-ttbr-ytu

GEOGRAFIA - Cód.Class: 
uzihufd

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as dúvidas da 
videoaula para o próximo encontro. 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). As videoaluas gravadas 
na semana anterior já estão disponíveis. 
Qualquer dificuldade, emergencial, se 
comunicar pelo e-mail. Atenciosamente, 
Profº Thiago Araujo

Disponibilização de uma videoaula gravada, com 
os conteúdos iniciais ao isolamento social. 
Coordenadas Geográficas.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula.
08:00 às 08:40 hs pelo Zoom.

REDAÇÃO - Cód. Class: cv5i7px

Videoaula - Revisão dos conteúdos 
e correção das atividades

- Elementos do texto: tipo de 
linguagem; tipologias textuais; 
domínio discursivo; estrutura textual
- Conceito de argumentação

Exercícios relacionados aos 
conteúdos revisados

SISTEMAS OPERACIONAIS - 
Cód.Class: sj2lnow

ClassRoom (Video Aula de Revisão) + ( Revisão 
de Arquitetura de 
SO/Classificação/Processo/Interrupções e 
Thrades) Aula On Line via Google Meet Terça 
19/05 as 16:30)https://meet.google.com/oji-oezf-
aqx



SOCIOLOGIA - Cód.Class:
xlycowb

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as dúvidas da 
videoaula para o próximo encontro. 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). As videoaluas gravadas 
na semana anterior já estão disponíveis. 
Qualquer dificuldade, emergencial, se 
comunicar pelo e-mail. Atenciosamente, 
Profº Thiago Araujo

Disponibilização de uma videoaula 
gravada, com os conteúdos iniciais ao 

isolamento social. Surgimento da 
Sociologia

Tutoria para tirar dúvidas 
e/ou conversar com o 
professor, relacionado à 
videoaula.
08:00 às 08:40 hs pelo 
Zoom.

ARTE - Cód.Class: b5vsp23
Atividade de fotomontagem: vídeo da atividade 
no youtube ,link disponivel no classroom.

Postagem de sua atividade 
no classroom ,e cometário 
de qual material utilizou.

EDUCAÇÃO FÍSICA - Cód.Class: 
aeswg3d

aula online treino em casa exemplos de 
exercicios as 11hs

FISICA - Cód.Class: f35lolq

Postagem dos Slides para a aula on line, 
e material de estudo e consulta.

Aula on Line pelo Zoom das 11h30 
a 12h20. 

FILOSOFIA - Cód. Class: tfvkono

Correção do formulário. Aula gravada: dúvidas 
da apostila Positivo volume 1. Google 
Classroom.

LITERATURA - Cód.Class: jclvtz6

Videoaula - Revisão,. Apostila, volume 1. 
Seguirão via Platafoma Classroom a relação 
de conteúdos e exercícios de fixação.

Correção dos exercícios; 
plantão de dúvidas. Dia 
22/05 das 14h às 14h40 
via Zoom.



MATEMÁTICA - Cód.Class: 
6ka4yhw

Devolutiva da atividade da aula 
anterior. Aula online no aplicativo 
zoom data: 20/05 as 14:30 hs, logo 
depois a aula e atividade estará 
disponivel no Google Class.

HISTÓRIA - Cód.Class: zfnfi6z

Revisão, vídeo aula - hangouts 10:00, apostila 
H1A, página 34 - O Egito.

Revisão, vídeo aula - hangouts 10:00, 
apostila H1A, página 35 continuação - 
O Egito.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 2º TI
18/05 - 2ª feira 19/05 - 3ª feira 20/05 - 4ª feira 21/05 - 5ª feira 22/05 - 6ª feira

DES. HOME PAGES - Cód. 
Class: w33wbre

Exemplo de página formatada com CSS 
In-line
Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00"

LING. DE 
PROGRAMAÇÃO - Cód. 

Class: emvcbaq

Exemplo de métodos com
 parâmetro no Java
 Plantão Hangouts: 
 Quarta - 12:00 - 14:00

TÉCNICA DE 
PROGRAMAÇÃO - Cód. 

Class: nmb3x67

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

DES. APLICATIVOS 
INTERNET - Cód. Class: 

jichbar

Troca de fundo de imagem no GIMP 

Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00

LITERATURA - Cód.Class: 
6gwpohs

Conteúdo de revisão - apostila volume 
5 - Romantismo; videoaula e 
questionário através do GoogleClass; 
Plantão de dúvidas e suporte via char 
do Hangouts ou Plataforma Google.

Aula Online pelo Zoom, das 
08h30 às 09h00.

FILOSOFIA - Cód. Class: 
5jhk43u

Correção do formulário. Aula gravada: 
dúvidas da apostila Positivo FL4. 
Google Classroom.

LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód.Class: 3pexifo

Finalização das atividades da 
semana anterior ( 11/05 à 18/05)

Disponibilização de vídeo aula e 
formulário sobre a revisão dos seguintes 
conteúdos: Conectores e articuladores 
discursivos, Verbo - flexão de número e 
pessoa/ modo e tempo, Frase, oração e 
período ( págs. 26 à 29 - apostila P6 e 
págs. 08 à 13 - apostila P13) - formulário 
deverá ser enviado até 25/05. Vídeo aula, 
ao vivo, via aplicativo ZOOM - 9h às 9h40 
( o link será disponibilizado com um dia 
de antecedência no mural do Classroom)

Plantão de dúvidas via CHAT 
do hangouts - 9h às 10h



MATEMÁTICA - Cód.
Class:unzek6w

Irermos tirar dúvidas no 
hangouts 9:40 ás 10:30 hs 
(revisão de conteúdos).Todas 
as informações estão no mural 
do Google Classroom.   Video 
aula pelo Zoom ao vivo, horário 
12:00. O link de acesso será 
disponibilizado no mural do 
Google Classroom. Importante 
testar a plataforma ou app 
antes de entrar.

HISTÓRIA - Cód.Class: 
lhpoqjo

Revisão, vídeo aula - hangouts  9:30, 
apostila H4A, página 32, Povos da 
América.

Revisão, vídeo aula - hangouts  9:30, 
apostila H4A, página 33, A chegada 
dos Europeus.

ARTE - Cód.Class: 
xlqab3i

Atividade do Renascimento ao 
Barroco,técnica de modelos vivos ,
assistir o vídeo disponível no 
classroom e depois realizar a 
atividade sugerida .

Postagem da sua arte com 
cometário no chat.

QUÍMICA - Cód.Class: 
oknmlta

Postagem dos Slides para a aula on 
line, e material de estudo e consulta.

Aula on - line pelo Zoom no 
horario estipulado desde o 
inicio da pandemia. das 10h40 
as 11h30.

EDUCAÇÃO FÍSICA - Cód.
Class:h53nam5

aula online as 10h sobre ginástica 
geral. postagem classroom para 
utilização zoom.



SOCIOLOGIA - Cód.Class:
avafwlq

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as dúvidas 
da videoaula para o próximo 
encontro. 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). As 
videoaluas gravadas na semana 
anterior já estão disponíveis. 
Qualquer dificuldade, emergencial, 
se comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Disponibilização de uma 
videoaula gravada, com os 
conteúdos iniciais ao 
isolamento social. 
Etnocentrismo e Relativismo 
cultural.

Tutoria para tirar dúvidas 
e/ou conversar com o 

professor, relacionado à 
videoaula.

09:00 às 09:40 hs pelo Zoom.

BIOLOGIA - Cód.Class: 
3kupya4

Revisão: Classificação biológica, 
desenvolvimento embrionário dos seres 
vivos, filo Platelmintos, filo porífero e filo 
cnidário. Hangouts link https://hangouts.
google.com/group/gWfuXiVDD5JUEgvC6  
às terças e quintas das 15 às 16 horas. 
Ou todos os dias por e-mail 
prosimonefernaodiaspais@gmail.com 
OBS: Todos os alunos devem fazer 
exclusivamente no Classroom.

FÍSICA - Cód.Class: 
xuzmhb4

Postagem dos Slides para a aula on 
line, e material de estudo e consulta.

Aula on - line pelo Zoom no horario 
estipulado desde o inicio da 
pandemia. das 12h20 as 13h10.

TOPOLOGIA DE REDES - 
Cód.Class: kx57boz

ClassRoom (Video Aula de Revisão) 
+ (Revisão de Fund.
Redes/Dispositivos de rede e Cabling) 
Aula On Line via Google Meet Quarta 
20/05 as 16:30) https://meet.google.
com/uzc-vjij-szi



GEOGRAFIA - Cód.Class:
z4clh2j

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as dúvidas 
da videoaula para o próximo 
encontro. 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). As 
videoaluas gravadas na semana 
anterior já estão disponíveis. 
Qualquer dificuldade, emergencial, 
se comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Disponibilização de uma videoaula 
gravada, com os conteúdos iniciais ao 
isolamento social. Cadeia de 
produção da indústria agropecuária.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula.
09:00 às 09:40 hs pelo Zoom.

INGLÊS - Codigo Class: 
ulytr3s Aula online: Revisão de 

conteúdo - das 
08:00 as 08:50 pelo 
aplicativo Zoom: link estará 
disponível no google classroom



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 3º T.I
18/05 - 2ª feira 19/05 - 3ª feira 20/05 - 4ª feira 21/05 - 5ª feira 22/05 - 6ª feira

TÉCNICA DE 
PROGRAMAÇÃO - Cód. 

Class: evyicu6

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

SIST.  BANCO DE 
DADOS - Cód. Class: 

4uipeon

Lista de atividade de SQL 
Plantão Hangouts: 
Quarta - 12:00 - 14:00

LING. DE 
PROGRAMAÇÃO - Cód. 

Class: qmmqqqz

Exemplo de métodos com
 parâmetro no Java
 Plantão Hangouts: 
 Quarta - 12:00 - 14:00

BIOLOGIA - Cód.Class: 
5qqzzkh        

Revisão: Vírus, Reino Monera, Reino
 Protoctista. Reino Fungi e Reino 
Plantae. Hangouts link https://hangouts.google.
com/group/ybpqdFtFWhGANsTR6  às terças e 
quintas das 16 às 17 horas. Ou todos os dias 
por e-mail prosimonefernaodiaspais@gmail.com   
OBS: Todos os alunos devem fazer 
exclusivamente no Classroom.

GERENCIAMENTO - 
Cód.Class: mdbjas4

ClassRoom (Video Aula de 
Revisão) + (Revisão de Fund. 
de BD/Diagramas e MER) Aula 
On Line via Google Meet Quinta 
21/05 as 17:30) https://meet.
google.com/wzh-pgmm-hsz



SOCIOLOGIA - Cód.
Class:viwm4h2

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as dúvidas 
da videoaula para o próximo encontro. 
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). As videoaluas gravadas 
na semana anterior já estão 
disponíveis. Qualquer dificuldade, 
emergencial, se comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Disponibilização de uma videoaula 
gravada, com os conteúdos iniciais 
ao isolamento social. 
Etnocentrismo e Relativismo 
cultural.

Tutoria para tirar dúvidas 
e/ou conversar com o 
professor, relacionado à 
videoaula.
10:00 às 10:40 hs pelo 
Zoom.

LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód.Class: wjgxg3f

Finalização das atividades da semana 
anterior (11/05 à 18/05)

Disponibilização de vídeo aula e formulário 
sobre a revisão dos seguintes conteúdos: 
Concordância verbal e nominal, Pontuação, 
Frase, oração e período, Período composto por 
coordenação ( págs. 19 à 38 - apostila P14 e 
págs. 07 à 16 - apostila P15) - formulário deverá 
ser enviado até 25/05.

Vídeo aula, ao vivo, via aplicativo 
ZOOM - 9h às 9h40 ( o link será 
disponibilizado com um dia de 
antecedência no mural do 
Classroom)

Plantão de dúvidas via 
CHAT do hangouts - 9h às 
10h.

MATEMÁTICA - Cód.
Class: 6ecikjr

Video aula pelo Zoom , ao vivo 12:00hs.O link 
de acesso será disponibilizado no mural do 
Google Clasrroom. Importante testar a 
plataforma ou app antes de entrar.

Iremos tirar dúvidas no hangouts 
das 7:10 ás 8:00(revisão de 
conteúdos).O link de acesso 
será disponibilizado no mural do 
Google Clasroom.

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts das 7:10 ás 8:00
(revisão de conteúdos).O 
link de acesso será 
disponibilizado no mural do 
Google Clasroom.

QUÍMICA - Cód. Class: 
utc7cn7

11: 00: Plantão de dúvidas:
 Link disponível no G. 
Classroom

Último dia para a entrega de 
formulário: Revisão 
nomenclatura e 
propriedades- 
Hidrocarbonetos



INGLÊS - Cód.Class: 
vmld522

Aula online: Revisão de 
conteúdo - das 
10:00 as 10:50 pelo 
aplicativo Zoom: link estará 
disponível no google classroom

FÍSICA - Cód.Class: 
hwxudh6

Postagem das Atividades 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

ClassRoom (Video Aula de 
Revisão) + (Revisão de Lev. 
Requisitos/UML /diagramas 
DFD e Contexto) Aula On Line 
via Google Meet Quinta 21/05 
as 17:30) https://meet.google.
com/wzh-pgmm-hsz

HISTÓRIA - Cód.Class: 
lhpoqjo

Revisão, vídeo aula - hangouts 10:
30, apostila H7A, página 26, O 
Mundo Entreguerras.

Revisão, vídeo aula - hangouts  
9:30, apostila H7A, página 34, 
Atividade sobre O mundo 
entreguerras página 27..

FILOSOFIA - Cód. Class: 
gdjithr.    

Correção do formulário. Aula 
gravada: dúvidas da apostila 
Positivo FL6. Google Classroom.



GEOGRAFIA - Cód.
Class:hje6a6y

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as dúvidas 
da videoaula para o próximo encontro. 
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). As videoaluas gravadas 
na semana anterior já estão 
disponíveis. Qualquer dificuldade, 
emergencial, se comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Disponibilização de uma videoaula 
gravada, com os conteúdos iniciais 
ao isolamento social. Blocos 
econômicos.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula.
10:00 às 10:40 hs pelo Zoom.

LITERATURA - Cód. 
Class: xgqgptr

Videoaula - Revisão dos 
conteúdos e correção das 
atividades

- Pré-Modernismo e autores
- Vanguardas europeias

Exercícios relacionados aos 
conteúdos revisados

ARTE - Cód.Class: 
zcaasjt

Atividade de releitura do movimento 
Expressionista , diversão nos dias de 
hoje, assitir o vídeo do youtube com 
link disponível no classroom.

Postagem da sua arte com 
comentário no chat.

EDUCAÇÃO FISICA - 
Cód.Class:bvqepx2

aula gravada. Basquete na NBA e negócios do 
esporte.



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 1º EM Regular
18/05 - 2ª feira 19/05 - 3ª feira 20/05 - 4ª feira 21/05 - 5ª feira 22/05 - 6ª feira

MATEMÁTICA  Cód.
Class: mhwpjga

Iremos tirar dúvidas no hangouts 7:10 
ás 8:00 ( conjuntos, funções). Todas 
as informações estarão disponíveis no 
mural do Google Clarroom.

Video Aula no Zoom ao vivo das 13:00. 
O link de acesso será disponibilizado no 
mural do Google Clasrrom.Importante 
testar a plataforma ou app antes entrar.

Iremos tirar dúvidas no 
hangouts 8:50 ás 9:40hs 
(conjuntos e funções). Todas 
as informações estarão 
disponivéis no mural do 
Google Classroom.

GEOGRAFIA - Cód.
Class: huxjktg

Recapitulação de conteúdos:
- Mapas e seus componentes 
- Fusos horários e horário de verão
Correção/Comentários  das atividades 
propostas: Atividade 02 –
atividades das vídeo aulas  01, 02 e 
03

BIOLOGIA - Cód.Class: 
kgykmql

Revisão: Seres vivos e suas 
características, Origem do Universo, 
Fundamentos químicos da vida, 
histórico celular e membranas celular. 
Hangouts link https://hangouts.google.
com/group/5QzyziC7NiYVWfVi8  às 
terças e quintas das 14 às 15 horas. Ou 
todos os dias por e-mail 
prosimonefernaodiaspais@gmail.com. 
OBS: Todos os alunos devem fazer 
exclusivamente no Classroom.

INTERPRETAÇÃO - Cód.
Class:z2ibung

Finalização das atividades da semana 
anterior ( 11/05 à 18/05). Vídeo aula, 
ao vivo, via aplicativo ZOOM - 10h às 
10h40 ( o link será disponibilizado 
com um dia de antecedência no mural 
do Classroom).

Disponibilização de vídeo aula e 
formulário sobre a revisão dos seguintes 
conteúdos: Entrevista, Gênero textual e 
tipologia textual, Discurso direto e 
discurso indireto, Anúncio publicitário, 
Spot publicitário ( págs. 14 à 22 - livro 
de atividades - produção textual -  vol. 
01 e págs. 02 à 08 - livro de atividades - 
produção textual -  vol. 02) - formulário 
deverá ser enviado até 25/05

Plantão de dúvidas via 
CHAT do hangouts - 10h às 
11h



HISTÓRIA - Cód.Class: 
tafb2cw

Video aula : Continuação: A 
Formação do Mundo Grego ( 
volume 2 - capítulo 6). Essa 
atividade será postada na 
plataforma do Google 
Classroom

QUÍMICA - Cód. Class:  
4fy7kbp

09: 00: Plantão de dúvidas: 
Link disponível no G. 
Classroom

Último dia para a entrega de 
formulário: Revisão  
Distribuição eletrônica e 
semelhanças atômicas

ATUALIDADES - Cód.
Class: tbwqfk4

Fazer uma atividade sobre  Fake News 
na sociedade atual e citar exemplos de 
como foram usadas na grande 
pandemia da gripe espanhola e 1918 e 
na atual crise de saúde.. 

INGLÊS - Cód.Class: 
iof7hzn

Aula online: Revisão de 
conteúdo - das 
10:00 as 10:50 pelo 
aplicativo Zoom: link estará 
disponível no google classroom 

LITERATURA - Cód.
Class:jtppipu

Videoaula - Revisão de conteúdos. 
Apostila, volume 1. A relação dos 
conteúdos seguirão via Plataforma 
Classroom.

Exercícios de fixação via 
Plataforma Classroom.

Correção dos execícios; 
plantão de dúvidas, dia 
22/05 das 15h às 15h40, via 
Zoom.



GRAMÁTICA - Cód.
Class:leg4xmp

Finalização das atividades da semana 
anterior ( 11/05 à 18/05). Vídeo aula, 
ao vivo, via aplicativo ZOOM - 10h às 
10h40 ( o link será disponibilizado 
com um dia de antecedência no mural 
do Classroom).

Disponibilização de vídeo aula e 
formulário sobre a revisão dos seguintes 
conteúdos: Variações linguísticas, 
Acentuação gráfica, Encontro vocálico, 
Gêneros publicitários, Anúncio 
institucional ( págs. 46 à 54 - apostila 
vol. 01 e págs. 06 à 16 - apostila vol. 02) 
- formulário deverá ser enviado até 
25/05

Plantão de dúvidas via 
CHAT do hangouts - 10h às 
11h

EMPREENDEDORISMO -  
Cód.Class: w75fkto

Revisão e encerramento de atividiade 
- O empreendedor. Plantão de 
dúvidas Hangout 12:30 https:
//hangouts.google.
com/group/HVSKUHgKgyNEidxj7

FILOSOFIA - Cód. Class:  
q45wogz

Correção do formulário. Aula gravada: 
dúvidas da apostila Positivo volume 1. 
Google Classroom.

REDAÇÃO - Cód. Class: 
kczlxpd

Videoaula - Revisão dos 
conteúdos e correção das 
atividades

- Elementos do texto: tipo de 
linguagem; tipologias 
textuais; domínio discursivo; 
estrutura textual
- Conceito de argumentação

Exercícios relacionados aos 
conteúdos revisados



SOCIOLOGIA - Cód.
Class:254sviw

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as dúvidas 
da videoaula para o próximo encontro. 
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). As 
videoaluas gravadas na semana 
anterior já estão disponíveis. Qualquer 
dificuldade, emergencial, se 
comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente, Profº Thiago Araujo

Tutoria para tirar dúvidas 
e/ou conversar com o 
professor, relacionado à 
videoaula.
11:00 às 11:40 hs pelo 
Zoom.

ARTE - Cód.Class: 
qsk2jre

Assistir o vídeo sobre a arte egipcia, 
depois de realize a atividade 
postadada no classroom,link do vídeo 
disponível no class.

Postagem da sua atividade 
com comentário no chat.

EDUCAÇÃO FISICA - 
Cód.Class: beruqfy

Vídeo aula via aplicativo 
Zoom as 15h, tema 
sedentarismo e alimentação 
saudável ( link estará 
disponível no mural 
classroom as 14h30) 
Revisão 

DANÇA, MÚSICA E 
TEATRO - Cód.Class: 

xvcb3id

Vídeo aula com revisão 
sobre Percussão corporal - 
Plantão de dúvidas online as 
9h. Conteúdos e link estarão 
disponíveis 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
18/05 - 2ª feira 19/05 - 3ª feira 20/05 - 4ª feira 21/05 - 5ª feira 22/05 - 6ª feira

GEOGRAFIA - Cód.
Class:  upnbbjt

Recapitulação de conteúdos:
- Formação do povo brasileiro e 
ocupação do território
- Migrações internas no século XX 
e XXI
Correção/Comentários  das 
atividades propostas: Atividade 02 
– atividades das vídeo aulas  01, 
02 e 03 

FILOSOFIA - Cód. 
Class: 7ucionp

Correção do formulário. Aula 
gravada: dúvidas da apostila 
Positivo volume 5. Google 
Classroom.

SOCIOLOGIA - Cód.
Class:p5eansy

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as 
dúvidas da videoaula para o 
próximo encontro. 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). As 
videoaluas gravadas na semana 
anterior já estão disponíveis. 
Qualquer dificuldade, emergencial, 
se comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente, Profº Thiago 
Araujo

Videoaula pelo Zoom. Antropologia 
cultural. Diversidade cultural brasileira e 
racismo das 11:00 às 11:40

Disponibilização de uma 
videoaula gravada, com os 
conteúdos iniciais ao isolamento 
social. Etnocentrismo e 
Relativismo cultural.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula.
12:00 às 12:40 hs pelo Zoom.



BIOLOGIA - Cód.Class: 
tkxlbsg

Revisão: Classificação biológica, 
desenvol-vimento embrionário dos 
seres vivos, filo Platelmintos, filo 
porífero e filo cnidário. Hangouts link 
https://hangouts.google.
com/group/gWfuXiVDD5JUEgvC6  às 
terças e quintas das 15 às 16 horas. Ou 
todos os dias por e-mail 
prosimonefernaodiaspais@gmail.com 
OBS: Todos os alunos devem fazer 
exclusivamente no Classroom.

LÍNGUA PORTUGUESA 
- Cód.Class:vapxx3e

Finalização das atividades da 
semana anterior ( 11/05 à 18/05).

Disponibilização de vídeo aula e 
formulário sobre a revisão dos 
seguintes conteúdos: Conjugação 
verbal, Infográfico, Verbos regulares, 
irregulares, anômalos, defectivos, 
abundantes, Formas verbais rizotônicas 
e arrizotônicas, Artigo de divulgação 
científica (págs. 38 à 61 - apostila vol. 
05 e págs. 05 à 21 - apostila vol. 06) - 
formulário deverá ser enviado até 25/05. 
Vídeo aula, ao vivo, via aplicativo 
ZOOM - 10h às 10h40 ( o link será 
disponibilizado com um dia de 
antecedência no mural do Classroom).

Plantão de dúvidas via 
CHAT do hangouts - 10h 
às 11h

MATEMÁTICA - Cód.
Class: n4yfbqp

Iremos tirar dúvidas no hangouts 
das 8:00 ás 8:500 e 10:50 ás 11:
40 (revisão de conteúdos).Todas 
as informações estão no Mural do 
Google Clasroom.

Video aula pelo Zoom, das 11:00 
hs. O link de acesso será 
disponibilizado no mural do 
Google Clasroom.

QUÍMICA - Cód. Class:
c5hah5d

15: 00: Plantão de dúvidas: 
Link disponível no G. Classroom Último dia para a entrega 

de formulário: Revisão 
Soluções



HISTÓRIA - Cód.Class: 
pt4hdxh

Video aula: A Sociedade 
Açucareira ( volume 1 - 
capitulo 22). Essa 
atividade será publicada 
na plataforma do 
classroom

LITERATURA - Cód.
Class: qqbn5xt

Conteúdo de revisão - apostila 
volume 5 - Romantismo; 
videoaula e questionário através 
do GoogleClass; Plantão de 
dúvidas e suporte via char do 
Hangouts ou Plataforma Google, 
das 14h00 às 16h00.

Aula Online pelo Zoom, das 
08h30 às 09h00.

INGLÊS - Cód.Class: 
vijpugu

Aula online: Revisão de 
conteúdo - das 
08:00 as 08:50 pelo 
aplicativo Zoom: link estará 
disponível no google classroom

FÍSICA - Cód.Class: 
hna3vn4

Postagem dos Slides referentes ao 
estudo ao Estudo da Termologia. e 
escalas térmicas.

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

ARTE - Cód.Class: 
sok24ed

Atividade do Renascimento ao 
Barroco,técnica de modelos vivos ,
assistir o vídeo disponível no 
classroom e depois realizar a 
atividade sugerida .

Postagem da sua arte 
com cometário no chat.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 
Cód.Class:iey2iay

aula online as 10h sobre ginástica 
geral. postagem classroom para 
utilização zoom.



0 ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 3 EM Regular
18/05 - 2ª feira 19/05 - 3ª feira 20/05 - 4ª feira 21/05 - 5ª feira 22/05 - 6ª feira

GEOGRAFIA - Cód. 
Class: 4im27sb      

Recapitulação de conteúdos:
- A política energética brasileira
- Brasil: recursos energéticos e impactos
Correção/Comentários  das atividades 
propostas: Atividade 02 – atividades das 
vídeo aulas  01, 02 e 03

FILOSOFIA - Cód. Class 
fpktci3

Correção do formulário. Aula gravada: 
dúvidas da apostila Positivo volume 9. 
Google Classroom.

SOCIOLOGIA - Cód.
Class:

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, ou seja, fazer as 
anotações do conteúdo e as dúvidas da 
videoaula para o próximo encontro. 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). As videoaluas gravadas na 
semana anterior já estão disponíveis. 
Qualquer dificuldade, emergencial, se 
comunicar pelo e-mail. Atenciosamente, 
Profº Thiago Araujo

Disponibilização de uma 
videoaula gravada, com os 
conteúdos iniciais ao isolamento 
social. Etnocentrismo e 
Relativismo cultural.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula.
11:00 às 11:40 hs pelo Zoom.

BIOLOGIA - Cód.Class: 
uglciqk

Revisão: Vírus, Reino Monera, Reino
 Protoctista. Reino Fungi e Reino 
Plantae. Hangouts link https://hangouts.
google.com/group/ybpqdFtFWhGANsTR6  
às terças e quintas das 16 às 17 horas. Ou 
todos os dias por e-mail 
prosimonefernaodiaspais@gmail.com   
OBS: Todos os alunos devem fazer 
exclusivamente no Classroom.



LÍNGUA PORTUGUESA - 
Cód.Class: jmycbt4

Finalização das atividades da semana 
anterior ( 11/05 à 18/05). Disponibilização de vídeo aula e formulário 

sobre a revisão dos seguintes conteúdos: 
Texto verbal, não verbal, verbovisual, 
Sujeito e predicado, frase, oração e período, 
Transitividade verbal, Agente da passiva ( 
págs. 40 à 59 - apostila vol. 09 e págs. 06 à 
24 - apostila vol. 10) - formulário deverá ser 
enviado até 25/05.

Vídeo aula, ao vivo, via 
aplicativo ZOOM - 10h às 10h40 
( o link será disponibilizado com 
um dia de antecedência no 
mural do Classroom).

Plantão de dúvidas via CHAT 
do hangouts - 10h às 11h

MATEMÁTICA - Cód.
Class:gjraacj

Iremos tirar dúvidas no hangouts 8:00 ás 
8:50 hs (revisão de conteúdos). Todas as 
informações estão no mural do Google 
Clasrrom

Iremos tirar dúvidas no hangouts 7:10 ás 8:
00 hs (revisão de conteúdos). Todas as 
informaçõs estão disponíveis no mural do 
Google Classroom.

Videoaula pelo Zoom , ao 
vivo no horário 12:00. O link 
de acesso será 
disponibilizado no mural do 
Google Classroom. 
Importante testara plataforma 
ou app antes de entrar.

QUÍMICA - Cód. Class: 
utc7cn7

11: 00: Plantão de dúvidas: 
Link disponível no G. Classroom Último dia para a entrega de 

formulário: Revisão 
nomenclatura e propriedades- 
Hidrocarbonetos

HISTÓRIA - Cód.Class: 
fsl4a4z

Video aula: O Estado Novo 
de Getúlio Vargas ( volume 9 
- capitulo 38 ). Essa atividade 
será publicada na plataforma 
do classroom

LITERATURA - Cód. 
Class: z3kqt2q

Videoaula - Revisão dos 
conteúdos e correção das 
atividades

- Pré-Modernismo e autores
- Vanguardas europeias

Exercícios relacionados aos 
conteúdos revisados



INGLÊS - Cód.Class: 
5744ehp

Aula online: Revisão de 
conteúdo - das 
10:00 as 10:50 pelo 
aplicativo Zoom: link estará 
disponível no google classroom

FÍSICA - Cód.Class: 
mbpt6jj

Postagem do material de estudo e 
consulta para a aula on line agendada 
pelço Zoom , conteúdo Estudo de 
Eletricidade.

 Aula on line pelo Zoom com o link 
Disponibilizado no google sala de aula 3 EM 
- FISICA - 10H40 as 11h30.

ARTE - Cód.Class: 
vfoivi2

Atividade de releitura do movimento 
Expressionista , diversão nos dias de 
hoje, assitir o vídeo do youtube com link 
disponível no classroom.

Postagem da sua arte com 
comentário no chat.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 
Cód.Class:2vvxmzg

aula gravada. Basquete na NBA e negócios 
do esporte.


