PLANILHA DE TRABALHOS (2º TRIMESTRE 2019)
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
DISCIPLINA

PROFESSOR (A)

FÍSICA

EVANDRO

QUÍMICA

VALÉRIA

BIOLOGIA

ELISETE

LÍNGUA
PORTUGUESA

BRUNO

MATEMÁTICA

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

INGLÊS

JESSÉ
RENAN
DAVID

CONSTÂNCIO

LETÍCIA/TEUCLE

FILOSOFIA

JOÃO ALBERTO

SOCIOLOGIA

JOÃO ALBERTO

ARTE

ROBERTO

TEMA

TÉCNICA/PROCEDIMENTO

DATA DE
ENTREGA

Relatórios de aulas práticas e prova.

20/08

Relatórios de aulas práticas e prova.

13/08

Relatórios de aulas práticas e prova.
Esquemas coloridos.

06/08

Luiz Vaz de Camões

Questões
Classroom

19/06

Trigonometria, funções afim
e quadrática

Lista de exercícios disponibilizados
na Classroom

Velocidade escalar média,
movimento retilíneo
uniforme, encontro de
móveis e movimento
retilíneo uniforme variado.
Polaridade e solubilidade
das substâncias.
Eletrólitos e não eletrólitos.
Lei
das
Combinações
químicas.
Aulas práticas: célula animal,
vegetal e de fungo; osmose
na célula vegetal.

O tema do trabalho será
Idade Moderna Européia.
Urbanização no Brasil e no
mundo.

disponibilizados

na

O aluno deverá a partir de passeios
virtuais (tour builder), selecionar e
relacionar as Expansões Marítimas
comerciais e o Renascimento
Trabalho em duplas. Realização de
atividade em sala de aula sobre o
assunto por meio da plataforma
Google For Education, com 15 testes.

23/08

05 a 09/08

05 a 09/08

Cinema: how to make a
movie

Após estudo feito em sala sobre
cinema mudo, os alunos produzirão
seus próprios filmes e apresentarão
para turma.

Primeira
quinzena de
agosto

Trabalho 1:
dogmatismo.

e

Leitura e pesquisa, com formação de
grupos e utilização das ferramentas
Google.

Maio

Trabalho 2: Aristóteles e a
sistematização
do
conhecimento

Pesquisa e produção do modelo
aristotélico de sistematização do
conhecimento.
Organização e sistematização das
principais ideias dos fundadores da
sociologia do século XIX

Junho e
agosto

Verdade

Sociologia Clássica

Barroco - Arte e Música

Vivaldi/Bach/Haendel/ - os mestres
do barroco

Maio e junho
1ª semana de
agosto

PLANILHA DE TRABALHOS (2º TRIMESTRE 2019)
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
DISCIPLINA

PROFESSOR (A)

FÍSICA

LUCAS

QUÍMICA

DANUSA

BIOLOGIA

ELISETE

LÍNGUA
PORTUGUESA

MARIA LUIZA

JESSÉ
MATEMÁTICA
MAURÍCIO

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

TEMA

TÉCNICA/PROCEDIMENTO

Experimentos
relacionados
a
Calorimetria e Sistemas
Conservativos
de
Energia.
Reações
químicas,
Classificação
das
misturas,
solução
supersaturada
e
titulação
Briófitas e pteridófitas

Modalidades
argumentação

de

Análise Combinatória e
Probabilidade.
Equação
Circunferência
equação da Elipse.

da
e

22/08

Relatórios de aulas práticas e
prova.

15/08

Relatórios de aulas práticas e
prova.
Esquemas coloridos.

08/08

1) Apresentação do vídeo
“Modalidades de argumentação”
de
Magda
Soares
http://www.youtube.com/watch?
v=8j5PuZSrlAM
2) Discussão, com base em
exemplos do cotidiano, sobre a
diferença entre convencimento e
persuasão e sobre as diferentes
modalidades de argumentação
apresentadas por Soares.
3) Apresentação, feita pelos
alunos, de anúncios publicitários,
notícias, filmes (ou outro gênero
textual) que exemplifiquem cada
uma das quatro modalidades de
manipulação
discutidas/apresentadas no vídeo:
tentação, sedução, provocação e
intimidação.
O aluno fará uma prova com cinco
questões extraídas de uma lista de
exercícios que será entregue aos
alunos em momento oportuno.

Junho

12 a 16/08

Revolução Industrial e
relações de trabalho no
início do mesma

O aluno irá desenvolver pesquisas
em sala (duas aulas), por meio de
passeios
virtuais,
visando
relacionar a expansão da revolução
industrial e o mundo do trabalho.

24 a 28/06

Indústria e transporte
no Brasil e no mundo.

Trabalho em duplas. Realização de
atividade em sala de aula sobre o
assunto por meio da plataforma
Google For Education, com 15
testes.

05 a 09/08

DAVID

CONSTÂNCIO

Relatórios de aulas práticas e
prova.

DATA DE
ENTREGA

Trabalho 1: You
broadcast
INGLÊS

FILOSOFIA

SOCIOLOGIA

LETÍCIA/TEUCLE

Trabalho 2: Linking
Words

O aluno fará uma lista de exercícios
que será entregue em momento
oportuno.

Primeira
quinzena de
agosto

Trabalho 1: Contrato
Social.

Simulação e criação de um
Contrato Social, tendo como
referência à Filosofia Política de
John Locke.

Maio/2019

Trabalho 2: Imperativo
Categórico.

Produção de audiovisual (curta
metragem), inspirado no
Imperativo Categórico kantiano

Junho/2019

Sociologia, comunidade,
e cultura.

Seminário
grupos.

JOÃO ALBERTO

JOÃO ALBERTO

Os alunos irão produzir um vídeo,
apresentando um tutorial ou uma
resenha.

com

formação

de

Junho/agosto

