
PLANILHA DE TRABALHOS (1º TRIMESTRE 2021)

1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

DISCIPLINA PROFESSOR (A) TEMA TÉCNICA/PROCEDIMENTO DATA DE
ENTREGA

FÍSICA EVANDRO
Princípios da óptica
geométrica, velocidade
média e movimento
uniforme.

Resolução dos formulários Google
propostos ao término de cada aula
experimental.

13/04

QUÍMICA VALÉRIA

Fenômenos químicos e
físicos, fatores que
identificam a ocorrência de
reações químicas, medidas
de densidade e separação de
misturas

Resolução de formulários Google ao
final das aulas.

20/04

BIOLOGIA
GUILHERME/

CESINHA/GUSTAVO
ELISETE

Atividades de Laboratório
Resolução de formulários Google ao
final das aulas

16/04

LÍNGUA
PORTUGUESA BRUNO

Literatura medieval -
Trovadorismo

Resolução de formulário Google 21/04

MATEMÁTICA
JESSÉ

RENAN

Exercícios selecionados
referentes ao conteúdo
trimestral.

Resolução de atividade por meio do
Formulário Google abordando

assuntos referentes ao 1o Trimestre.

23/04

HISTÓRIA DAVID

Tema: Grécia Antiga Entrega de formulário compondo
um roteiro de estudos sobre a Grécia
Antiga

entrega até

07/04

GEOGRAFIA CONSTÂNCIO

Cartografia Resolução de atividades por meio do
Formulário Google abordando todos
os assuntos na área de cartografia,

19 a 23 de
abril

INGLÊS LETÍCIA/MAÍSA Life Connections

Os alunos trabalharão com um
roteiro de perguntas que devem ser
respondidas com base no episódio
“Nosedive”, da série “Black Mirror”.

09/04

FILOSOFIA JOÃO ALBERTO
Surgimento da Filosofia Síntese das principais características

do surgimento da Filosofia a ser
produzida em grupo

até 20/04

SOCIOLOGIA JOÃO ALBERTO Descobrindo a sociedade

TB1 - Questionário realizado pelo
App da Editora Moderna (Essia)

até 30/03

TB2 - Produção coletiva a ser
orientada no App Google Sala de
Aula

até 20/04

ARTE LÍVIA
Arte rupestre, Arte Egípcia,
Roma e Grega.

Pesquisa e Formulário

Gameficação do conteúdo - elaboração
de jogo baseado nos temas abordados.

29/03 e 05/04



PLANILHA DE TRABALHOS (1º TRIMESTRE 2021)

2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

DISCIPLINA PROFESSOR (A) TEMA TÉCNICA/PROCEDIMENTO DATA DE
ENTREGA

FÍSICA LUCAS

Experiências de
Termometria, Dilatação
Força de Atrito e
Calorimetria

Resolução dos formulários Google
propostos ao término de cada aula
experimental.

15/04

QUÍMICA DANUSA

Experiências de
reações químicas
envolvendo fatores que
evidenciam a
ocorrência de uma
reação (mudança de
cor, formação de gás,
mudança de
temperatura e outros)

Resolução dos formulários Google
propostos ao término de cada aula
experimental.

15/04

BIOLOGIA
CESINHA/GUSTAVO

ELISETE

Atividades de
Laboratório

Resolução de formulários Google
ao final das aulas 16/04

LÍNGUA
PORTUGUESA MARIA LUIZA

Classes gramaticais
variáveis.

Construção de
enunciados-exemplos,
obedecendo-se à temática de
preferência, para ilustrar conceitos
morfossintáticos.

Orientações postadas na Sala de
Aula Google.

16/03

MATEMÁTICA

JESSÉ Aplicação de funções
exponenciais:
crescimento do
números de bactérias.

Resolução de formulário Google
proposto após os alunos terem
aprendido sobre os conceitos nas
áreas da Biologia e Matemática.

09/04

MAURÍCIO

HISTÓRIA DAVID Brasil Colonial

Resolução de um roteiro de
estudos baseado em perguntas
sobre assuntos e temas
relacionados ao período do Brasil
Colônia.

até

09/04

GEOGRAFIA CONSTÂNCIO
Projeto Transnacionais

Desenvolvido em grupo a partir de
pesquisa e coleta de informações
sobre grandes corporações
transnacionais. Apresentação

24 a 28 de abril

INGLÊS LETÍCIA/MAÍSA Youth Power

- pesquisar sobre um jovem que
participe ativamente de sua
comunidade ou que esteja
engajado em algum tipo de
mudança no país ou no mundo
- os grupos devem apresentar esse
jovem por meio de um vídeo com
duração de 2 a 5 minutos

09/04



FILOSOFIA JOÃO ALBERTO
Empirismo X
Racionalismo

Síntese das principais
características do confronto entre
os principais movimentos
filosóficos do Século XVII:
racionalismo e empirismo

até 20/04

SOCIOLOGIA JOÃO ALBERTO Caminhos da Sociologia
Contemporânea

Questionário online (formulário)

Produção coletiva (grupos)

até 26/03

até 20/04


