PLANILHA DE TRABALHOS (2º TRIMESTRE 2021)
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
DISCIPLINA

FÍSICA

PROFESSOR (A)

TÉCNICA/PROCEDIMENTO

Aulas de laboratórios.

Participação e preenchimento de um
formulário (avaliação) em cada aula.

Aulas de laboratórios:
- Leis da Química
- Polaridade
das
substâncias
- Eletrólitos e não
eletrólitos.

Participação e preenchimento de um
formulário em cada aula

Aulas de laboratórios.

Participação e preenchimento de um
formulário (avaliação) em cada aula.

Processos de formação de
palavras
e
classes
gramaticais.

Análise em letras de músicas.

EVANDRO

QUÍMICA

VALÉRIA

BIOLOGIA

GUILHERME/
CESINHA/GUSTAVO
ELISETE

LÍNGUA
PORTUGUESA

TEMA

MARCELA
(Gramática)

JESSÉ

Funções do 1o e 2o graus

Formulário com exercícios

DATA DE
ENTREGA
Durante o
trimestre.Nota
: média dos
formulários.
Durante o
trimestre.Nota
: média dos
formulários.

Durante o
trimestre.Nota
: média dos
formulários.
Primeira
quinzena de
agosto.

13/08

MATEMÁTICA
RENAN

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

Trigonometria
Feudalismo

Análise de imagens
referentes ao período.

textos

01 à 14 de
junho

Geologia

Realização de formulário de maneira
remota

14 a 18 de
junho

Os alunos deverão assistir a um
trecho de um filme mudo,
pré-selecionado pelas professoras, e
elaborar frases que contenham a
descrição de algumas cenas,
utilizando as estruturas do Simple
Past e do Past Continuous.
Atividade em grupo sobre o tema. As
orientações serão disponibilizadas
no Google Classroom de Filosofia
Atividade em grupo sobre o Fato
Social de Durkheim
Formulário com questões de Revisão

Durante a
aula (entre a
última
semana de
maio e a
primeira de
junho)

DAVID

CONSTÂNCIO

INGLÊS

LETÍCIA/MAÍSA

Silent movies + Uso dos
tempos verbais Simple Past
e Past Continuous

FILOSOFIA

JOÃO ALBERTO

Ideologia

Fundadores da Sociologia
SOCIOLOGIA
ARTE

e

JOÃO ALBERTO
LÍVIA

Renascimento
Barroco/ Rococó

Formulário com questões de vestibular
sobre o tema.
Leitura de imagem através de relato
escrito.

25/06
25/06
20/08
25/05
25/06

PLANILHA DE TRABALHOS (2º TRIMESTRE 2021)
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
DISCIPLINA

FÍSICA

PROFESSOR (A)

TEMA

TÉCNICA/PROCEDIMENTO
Aulas Experimentais ao-vivo e
estudo de Simuladores Virtuais.

LUCAS

Experimentos de Força
Elástica, Colisões e
Eletrostática.
Experimentos de
cinética química
(fatores que alteram a
velocidade de uma
reação: catalisadores,
concentração dos
reagentes e superficie
de contato)

Aulas práticas
relatórios

de

Ao longo do
trimestre,
entrega dos
relatórios

Aulas de laboratórios.

Participação e preenchimento de um
formulário (avaliação) em cada aula.

Durante o
trimestre.Nota:
média dos
formulários.

QUÍMICA

DANUSA

BIOLOGIA

CESINHA/GUSTAVO
ELISETE

LÍNGUA
PORTUGUESA

ANA CLÁUDIA/
BRUNO/MARCELA
(Redação)

JESSÉ
MATEMÁTICA

A
construção
repertório

do

e

entrega

* Apresentação oral, em grupo,
sobre texto científico-acadêmico de
interesse (atribuído pelo professor)
- 5 pontos.
* Formulário com questões de
múltipla escolha e dissertativas
sobre as apresentações. - 5 pontos

DATA DE
ENTREGA
26/08

* Apresentações
- 05 e 12 de
agosto
(conforme
divisão feita em
aula).
* Formulário 19 de agosto.

Equação
geral
e
reduzida
da
reta,
equação
da
circunferência, Análise
combinatória
e
Probabilidade.

Prova
no estilo formulário
contendo 5 questões retiradas de
uma lista de 15 exercícios
previamente dada.

11/08/2021

Revolução Francesa

Interpretação de obras artística
produzidas
pela
Revolução
Francesa.

01 à 14 de
Junho.

Empresas
transnacionais

Trabalho em grupo: pesquisa e
coleta de dados sobre grandes
empresas transnacionais globais.

MAURÍCIO

HISTÓRIA

DAVID

GEOGRAFIA

CONSTÂNCIO

INGLÊS

LETÍCIA/MAÍSA

FILOSOFIA

JOÃO ALBERTO

Changing
beauty

ideas

Filosofia do Contrato

of

Documento contendo atividades de
compreensão textual a respeito do
tema + revisão dos principais
tempos verbais aprendidos até o
momento.
Atividade
em
Grupo,
com
Orientações disponibilizadas no
Google Sala de Aula

Ao longo do mê
de junho

15/06

25/06

SOCIOLOGIA

JOÃO ALBERTO

Cultura

Atividade
em
Grupo,
com
Orientações disponibilizadas no
Google Sala de Aula

25/06

