
 
 

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
- A prova será composta por dez (10) questões, todas objetivas e com cinco (05) alternativas, sendo que somente uma (01) estará correta. 
- O peso da prova será de zero a cem (100) pontos, conforme o número de acertos. A nota final será cumulativa ao processo de avaliação. 
- A Prova estará disponível na Plataforma Microsoft Teams das 00h e a mesma sairá do ar às 23h59 do mesmo dia. Clique aqui para assistir o tutorial de 

como acessar a Prova. 
- O estudante deve reservar um horário do seu dia para iniciar e terminar a prova sem interrupção, a fim de garantir o envio com sucesso.  
  IMPORTANTE: como forma de estudo, é necessário assistir às videoaulas, rever as tarefas e atividades propostas e organizar todos os materiais de    
  estudos para a realização da Prova (livros e cadernos), os quais deverão ser consultados durante a avaliação. 
 

 

DATA 

 

DISCIPLINA 

 

PROFESSOR(A) 

 

CONTEÚDOS 

21/09 

(segunda-feira) 

INGLÊS DANIEL Text comprehension, Articles (P. 33 and 114), Imperatives and verbs to describe usual 

actions (P. 37 and 118), Personal items vocabulary (P. 38), Possessive’s/ Whose (P. 39 

and 119), Let´s (P. 41 and 120), countable and uncountable nouns (P. 49 and 124). 

22/09 

(terça-feira) 

CIÊNCIAS CLARISSE Unidade 4 (P. 124 à 153) As interações entre os seres vivos: cadeias e teias alimentares, 

desequilíbrios ecológicos, decompositores e relações ecológicas. 

23/09 

(quarta-feira) 
 

HISTÓRIA THIAGO Roma Antiga, Monarquia, República e Império Capítulo 10 e 11. 

24/09 

(quinta-feira) 

MATEMÁTICA SAMUEL  Frações equivalentes - P. 142 Adição e subtração de frações - P. 149 Frações e 

porcentagem - P. 161 Probabilidade -  P. 165 Representação decimal - P. 172. 

25/09 

(sexta-feira) 

PORTUGUÊS DEISE  Interpretação de texto verbal, não verbal e multimodal; Pronomes (pessoais retos e 

oblíquos, tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos). Estudar 

por meio da teoria e dos exercícios da P. 222 até P. 230 e por meio dos exercícios de 

fixação. 

28/09 

(segunda-feira) 

ERE LUCIRENE Mod.2 - Cap.2 - As tradições religiosas: ética, moral e virtudes Mod.2 - Cap.3 - A ética 

nas tradições religiosas. 

29/09 

(terça-feira) 

GEOGRAFIA CAROLINA Capítulo 6: Rochas, minerais e solos (P. 116 a 130); Capítulo 7: Litosfera: o relevo 

terrestre (P. 138 a 155). 

30/09 

(quarta-feira) 

FILOSOFIA BETTY MARINA Lógica, Moral e Ética. Unidade 2. 
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
- A prova será composta por dez (10) questões, todas objetivas e com cinco (05) alternativas, sendo que somente uma (01) estará correta. 
- O peso da prova será de zero a cem (100) pontos, conforme o número de acertos. A nota final será cumulativa ao processo de avaliação. 
- A Prova estará disponível na Plataforma Microsoft Teams das 00h e a mesma sairá do ar às 23h59 do mesmo dia. Clique aqui para assistir o tutorial de 

como acessar a Prova. 
- O estudante deve reservar um horário do seu dia para iniciar e terminar a prova sem interrupção, a fim de garantir o envio com sucesso.  
  IMPORTANTE: como forma de estudo, é necessário assistir às videoaulas, rever as tarefas e atividades propostas e organizar todos os materiais de    
  estudos para a realização da Prova (livros e cadernos), os quais deverão ser consultados durante a avaliação. 
 

 

DATA 

 

DISCIPLINA 

 

PROFESSOR(A) 

 

CONTEÚDOS 

21/09 

(segunda-feira) 

INGLÊS DANIEL Text comprehension, chores vocabulary and verbs + gerunds (P. 37 and 118), Verbs to 

describe school activities (P. 38), School supplies vocabulary (P. 39 and 119), Because 

vs. Because of (P. 41 and 120), Was/Were, There was/There were (P. 49 and 124), The 

weather vocabulary (P. 50, 51 and 125). 

22/09 

(terça-feira) 

CIÊNCIAS CLARISSE Unidade 4 (P. 134 à 159) e Unidade 5 (P. 160 à 168) Dinâmica da Terra: deriva 

continental, movimentos das placas tectônicas (Terremotos, vulcanismo e formação de 

relevo), força, velocidade, aceleração e força peso. 

23/09 

(quarta-feira) 

HISTÓRIA THIAGO Mercantilismo e colonização da América, Administração da América portuguesa. 

Capítulo 7 e 8. 

24/09 

(quinta-feira) 

MATEMÁTICA NELCI  

 

Multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada de números racionais - P.106 a 122. 

Média aritmética e média aritmética ponderada - P. 124 a 125. 

Expressões algébricas: Princípios aditivo e multiplicativo; equações e resolução de 

equação do primeiro grau com uma incógnita - P. 137 a 154. 

25/09 

(sexta-feira) 

PORTUGUÊS RENATA Interpretação de texto, verbos de ligação e predicativo do sujeito P. 150 a 157, e 

preposição P. 207 a 214. 

28/09 

(segunda-feira) 

ERE LUCIRENE Mod.2 - Cap.2 - Pluralidade religiosa Mod.2 -  Cap.3 - Religião: cultura, arte e tecnologia 

29/09 

(terça-feira) 

GEOGRAFIA CAROLINA Capítulo 5: Urbanização e rede urbana (P. 100 a 121); Capítulo 6: Meio rural (P. 122 a 

128). 

30/09 

(quarta-feira) 

FILOSOFIA BETTY MARINA Lógica, Moral e Ética. Unidade 2. 
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
- A prova será composta por dez (10) questões, todas objetivas e com cinco (05) alternativas, sendo que somente uma (01) estará correta. 
- O peso da prova será de zero a cem (100) pontos, conforme o número de acertos. A nota final será cumulativa ao processo de avaliação. 
- A Prova estará disponível na Plataforma Microsoft Teams das 00h e a mesma sairá do ar às 23h59 do mesmo dia. Clique aqui para assistir o tutorial de 

como acessar a Prova. 
- O estudante deve reservar um horário do seu dia para iniciar e terminar a prova sem interrupção, a fim de garantir o envio com sucesso.  
  IMPORTANTE: como forma de estudo, é necessário assistir às videoaulas, rever as tarefas e atividades propostas e organizar todos os materiais de    
  estudos para a realização da Prova (livros e cadernos), os quais deverão ser consultados durante a avaliação. 

 

 

DATA 

 

DISCIPLINA 

 

PROFESSOR(A) 

 

CONTEÚDOS 

21/09 

(segunda-feira) 

INGLÊS DANIEL Text comprehension, Clothes vocabulary (P. 38), Can and could (P. 39 and 119), 

Indefinite pronouns (P. 41 and 120), Infinitive and gerund (P. 49 and 124), Word forms 

(P. 51 and 125), Causatives (P. 53 and 126). 

22/09 

(terça-feira) 

CIÊNCIAS CLARISSE Unidade 4 (P. 114 à 161) Energias e suas transformações: Trabalho e potência, 

eletricidade e magnetismo, corrente elétrica, magnetismo, eletromagnetismo e geração 

de energia elétrica. 

23/09 

(quarta-feira) 

HISTÓRIA THIAGO Primeiro Reinado, Período Regencial, Período regencial, Europa no Século XIX, 

Imperialismo. Capítulos 9, 10 e 11. 

24/09 

(quinta-feira) 

MATEMÁTICA PAULO ROBERTO 

 

P. 64 a 69 - Ângulos. P. 70 a 88 - Triângulos. P. 92 e 93 - Retomando o que aprendeu 

de triângulos. P. 96 a 106 - Expressões e cálculo algébrico. P. 107 a 116 - Monômios. 

P. 118 a 133 - Polinômios. P. 134 a 144 - Equações do 1º grau e fracionárias com uma 

incógnita. Estudar as listas de exercícios e os slides de estudo (videoaulas). 

25/09 

(sexta-feira) 

PORTUGUÊS                RENATA  Interpretação de texto, complemento nominal P. 123 a 130, aposto e vocativo p. 182 a 

188, e modo imperativo P. 198 a 206. 

28/09 

(segunda-feira) 

ERE 

 

LUCIRENE Mod.2 - Cap.2 - O corpo em transformação Mod.2 - Cap.3 - A experiência do sagrado 

na arte e na vida. 

29/09 

(terça-feira) 

GEOGRAFIA CAROLINA Capítulo 6: Regiões geoeconômicas: o Norte e o Sul (P. 116 a 131); Capítulo 7: 

América: aspectos gerais (P. 136 a 159). 

30/09 

(quarta-feira) 

FILOSOFIA BETTY MARINA Lógica, Moral e Ética. Unidade 2. 
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
- A prova será composta por dez (10) questões, todas objetivas e com cinco (05) alternativas, sendo que somente uma (01) estará correta. 
- O peso da prova será de zero a cem (100) pontos, conforme o número de acertos. A nota final será cumulativa ao processo de avaliação. 
- A Prova estará disponível na Plataforma Microsoft Teams das 00h e a mesma sairá do ar às 23h59 do mesmo dia. Clique aqui para assistir o tutorial de 

como acessar a Prova. 
- O estudante deve reservar um horário do seu dia para iniciar e terminar a prova sem interrupção, a fim de garantir o envio com sucesso.  
  IMPORTANTE: como forma de estudo, é necessário assistir às videoaulas, rever as tarefas e atividades propostas e organizar todos os materiais de    
  estudos para a realização da Prova (livros e cadernos), os quais deverão ser consultados durante a avaliação. 
 

 

DATA 

 

DISCIPLINA 

 

PROFESSOR(A) 

 

CONTEÚDOS 

21/09 

(segunda-feira) 

INGLÊS DANIEL Text comprehension, Passive voice I (P. 37 and 118), Settings vocabulary (P. 39 and 

119), Passive voice II (P. 41 and 120), second conditional (P. 49 and 124), Natural 

disasters vocabulary (P. 51 and 125). 

22/09 

(terça-feira) 

CIÊNCIAS CLARISSE E PAULO 

ROBERTO 

QUÍMICA: Material adicional fornecido pelo professor. Estados físicos da matéria, 

substâncias (simples e compostas), misturas (homogêneas e heterogêneas), processos de 

separações de misturas e fenômenos físicos e químicos. FÍSICA: Slides de estudo. 

Como a energia transforma o mundo - parte 01 e 02 Eletricidade. Magnetismo. 

Eletromagnetismo. Como o Sol e Lua influenciam a nossa vida. Copérnico e 

Heliocentrismo. Translação: anos e estações Estudar as listas de exercícios e os slides 

de estudo (videoaulas). 

23/09 

(quarta-feira) 

HISTÓRIA THIAGO Guerra Fria, Populismo no Brasil, Golpe Militar de 1964, Milagre Econômico, Corrida 

Espacial, Guerra do Vietnã. Capítulos 8, 9 e 10. 

24/09 

(quinta-feira) 

MATEMÁTICA MARCELO  Unidade 4 - Relações entre ângulos. Unidade 5 - Proporção e Semelhança. Unidade 6 - 

Porcentagem, Probabilidade e Estatística. 

25/09 

(sexta-feira) 

PORTUGUÊS RENATA E DEISE  Interpretação de texto, figuras de sintaxe P. 181 a 188, concordância nominal P. 204 a 

213 e concordância verbal P. 225 a 234. 

28/09 

(segunda-feira) 

ERE LUCIRENE Mod.2 - Cap.2 - As novas configurações religiosas Mod.2 - Cap.3 - Religião e 

religiosidade no mundo global. 

29/09 

(terça-feira) 

GEOGRAFIA CAROLINA Capítulo 5: CEI - Aspectos regionais (P. 100 a 115); Capítulo 6: Oceania (P. 116 a 137); 

Cap. 8 (P. 176 a 191). 

30/09 

(quarta-feira) 

FILOSOFIA BETTY MARINA Lógica, Moral e Ética. Unidade 2. 
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
- A prova será composta por dez (10) questões, todas objetivas e com cinco (05) alternativas, sendo que somente uma (01) estará correta. 
- O peso da prova será de zero a cem (100) pontos, conforme o número de acertos. A nota final será cumulativa ao processo de avaliação. 
- A Prova estará disponível na Plataforma Microsoft Teams das 00h e a mesma sairá do ar às 23h59 do mesmo dia. Clique aqui para assistir o tutorial 

de como acessar a Prova. 
- O estudante deve reservar um horário do seu dia para iniciar e terminar a prova sem interrupção, a fim de garantir o envio com sucesso. A prova 
  NÃO pode ser realizada em etapas. 
  IMPORTANTE: como forma de estudo, é necessário assistir às videoaulas, rever as tarefas e atividades propostas e organizar todos os materiais de    
  estudos para a realização da Prova (livros e cadernos), os quais deverão ser consultados durante a avaliação. 

DATA DISCIPLINA PROFESSOR(A) CONTEÚDO 

21/09 

(segunda-feira) 

INGLÊS DANIEL Text comprehension, Book 5 (Present continuous, The special uses of the auxiliary Do, Gerund). 

Book 6 (Numbers, countries and nationalities, adverbs of frequency), Book 7 (Simple past, Past 

continuous, When and while ), Book 8 (prepositions of time and place). 

22/09 

(terça-feira) 

BIOLOGIA WANESSA Capítulo 8: Divisões celulares - Mitose e Meiose Capítulo 9: Reprodução e gametogênese humana 

(página 8 a 25). 

23/09 

(quarta-feira) 

PORTUGUÊS ROSANA Capítulo 10 - Substantivo. Capítulo 11 - Adjetivo. Capítulo 12 - Artigo. Capítulo 13 - Pronome. 

24/09 

(quinta-feira) 

MATEMÁTICA 

 

MARCELO Módulo 2: Capítulo 4 - Funções definidas por mais de uma sentença e Função modular;  
Capítulo 5 - Função exponencial e Capítulo 6 - Função logarítmica. Módulo 3: Capítulo 7 - Origem 

da Geometria e Transformações geométricas. 

LITERATURA ROSANA Capítulo 8 - Literatura de catequese. Capítulo 9 - Barroco. Padre Antonio Vieira. Gregório de 

Matos. Capítulo 10 -Arcadismo. Tomás Antonio GonzagaObra: O auto do busão do Inferno - 

Álvaro Cardoso Gomes. 

25/09 

(sexta-feira) 

HISTÓRIA THIAGO Idade Média oriental, Império Bizantino Islamismo, Baixa Idade Média, Características, Cruzadas, 

a Guerra dos 100 anos e o século XIV. Capítulos 5 e 6. 

28/09 

(segunda-feira) 

GEOGRAFIA CAIO Dinâmica climática, fenômenos atmosféricos e tipos climáticos mundiais: Apostila 05. Dinâmica 

climática do Brasil e seus tipos climáticos. Apostila 11. Coberturas vegetais e impactos ambientais 

no mundo e no Brasil. Apostilas 06 e 12. 

29/09 

(terça-feira) 

FÍSICA PAULO ROBERTO Capítulo 4 - As Leis de Newton. P. 04 a 52. Capítulo 5 - Leis de Newton e suas aplicações. P. 04 

a 61. Estudar as listas de exercícios e os slides de estudo (videoaulas). 

30/09 

(quarta-feira) 

QUÍMICA BRUNA Compostos inorgânicos e reações inorgânicas (capítulo 6) e grandezas químicas – padrões de 
medidas (capítulo 7). Conteúdos trabalhados em videoaulas, atividades e aulas ao vivo pela 
plataforma Teams. 
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

- A prova será composta por dez (10) questões, todas objetivas e com cinco (05) alternativas, sendo que somente uma (01) estará correta. 
- O peso da prova será de zero a cem (100) pontos, conforme o número de acertos. A nota final será cumulativa ao processo de avaliação. 
- A Prova estará disponível na Plataforma Microsoft Teams das 00h e a mesma sairá do ar às 23h59 do mesmo dia. Clique aqui para assistir o tutorial 

de como acessar a Prova. 
- O estudante deve reservar um horário do seu dia para iniciar e terminar a prova sem interrupção, a fim de garantir o envio com sucesso. A prova 
  NÃO pode ser realizada em etapas. 
  IMPORTANTE: como forma de estudo, é necessário assistir às videoaulas, rever as tarefas e atividades propostas e organizar todos os materiais de    
  estudos para a realização da Prova (livros e cadernos), os quais deverão ser consultados durante a avaliação. 

DATA DISCIPLINA PROFESSOR(A) CONTEÚDO 

21/09 

(segunda-feira) 

INGLÊS 

 

DANIEL 

 
Text comprehension, Book 19 ( Future perfect simple, Modal verbs - future time), book 20 (future 

perfect continuous, modal verbs - advice), Book 22 (The passive sentences, Tag questions). 

22/09 

(terça-feira) 

BIOLOGIA WANESSA Capítulo 20: Animais invertebrados I - poríferos, cnidários, platelmintos (incluindo verminoses) e 

nematódeos (incluindo verminoses) Capítulo 21: Animais invertebrados II - moluscos, artrópodes, 

anelídeos e equinodermos. 

23/09 

(quarta-feira) 

PORTUGUÊS ROSANA Capítulo 25 - Oração Subordinada Substantiva. Capítulo 26 - Oração Subordinada Adjetiva. Capítulo 

26 - Função sintática do pronome relativo. Capítulo 27 - Orações reduzidas. 

24/09 

(quinta-feira) 

MATEMÁTICA MARCELO Módulo 7: Capítulo 21 - Sistemas Lineares e Módulo 8: Capítulo 22 - Fatorial, Binômio de Newton 

e Termo Geral. 

LITERATURA ROSANA Capítulo 20 - Realismo. Machado de Assis. Capítulo 21 - Naturalismo. O cortiço / Casa de pensão / 

O mulato / O ateneu. Capítulo 22 - Parnasianismo. Obra: Dom Casmurro - Machado de Assis. 

25/09 

(sexta-feira) 

HISTÓRIA THIAGO Segundo Reinado, Imperialismo, Capítulos 21 e 22. 

28/09 

(segunda-feira) 

GEOGRAFIA CAIO Espaço geográfico industrial, conceitos básicos: Apostila 22. Espaço geográfico industrial do mundo. 

Apostila 23. Espaço geográfico industrial do Brasil: Apostila 24. 

29/09 

(terça-feira) 

FÍSICA PAULO ROBERTO Capítulo 14 - Dilatação térmica, calorimetria e estados físicos. P. 04 a 58. Capítulo 15 - Transmissão 

de calor. P. 04 a 39. Capítulo 16 - Introdução ao estudo de gases. P. 04 a 43. Estudar as listas de 

exercícios e os slides de estudo (videoaulas). 

30/09 

(quarta-feira) 

QUÍMICA BRUNA Noções de equilíbrio químico e suas constantes (capítulo 19) e acidez e basicidade nos equilíbrios 

químicos (capítulo 20). Conteúdos trabalhados em videoaulas, atividades e aulas ao vivo pela 

plataforma Teams. 

Coordenação Pedagógica 

14/09/2020 

CALENDÁRIO DE PROVAS ON-LINE 3 

2º ANO ENSINO MÉDIO 

https://www.youtube.com/watch?v=j5Kjhp5Nyv8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j5Kjhp5Nyv8&feature=youtu.be


                                                                                                                                                              
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

- A prova será composta por dez (10) questões, todas objetivas e com cinco (05) alternativas, sendo que somente uma (01) estará correta. 
- O peso da prova será de zero a cem (100) pontos, conforme o número de acertos. A nota final será cumulativa ao processo de avaliação. 
- A Prova estará disponível na Plataforma Microsoft Teams das 00h e a mesma sairá do ar às 23h59 do mesmo dia. Clique aqui para assistir o tutorial 

de como acessar a Prova. 
- O estudante deve reservar um horário do seu dia para iniciar e terminar a prova sem interrupção, a fim de garantir o envio com sucesso. A prova 
  NÃO pode ser realizada em etapas. 
  IMPORTANTE: como forma de estudo, é necessário assistir às videoaulas, rever as tarefas e atividades propostas e organizar todos os materiais de    
  estudos para a realização da Prova (livros e cadernos), os quais deverão ser consultados durante a avaliação. 

DATA DISCIPLINA PROFESSOR(A) CONTEÚDO 

21/09 

(segunda-feira) 

INGLÊS 
 

 

DANIEL 

 
Text comprehension, Book 31 ( adverbial clauses), book 32 (Idioms, Prepositions after adjectives, 

book 33 (infinitives and gerunds, adjectives with -ed and -ing). 

22/09 

(terça-feira) 

BIOLOGIA WANESSA Capítulo 34: Ecologia - O pensamento ecológico, relações tróficas e a ciclagem dos nutrientes. 

Capítulo 35: Ecologia - Padrão de crescimento populacional, relações ecológicas, sucessão 

ecológica, os três grandes ambientes, biomas brasileiros. Capítulo 36: Ecologia - A antropização 

do ambiente. 

23/09 

(quarta-feira) 
 

PORTUGUÊS ROSANA Tema 7 - Classes gramaticais. Tema 8 - Pronome. Tema 8 - Colocação pronominal. Temas 11, 12, 

13 e 14 - Verbos. Tema 15 - Sujeito. Tema 16 - Predicados e Transitividade verbal. 

24/09 

(quinta-feira) 

MATEMÁTICA MARCELO Módulo 12:  Capítulo 35 - Análise de Gráficos e Dados; e Capítulo 36 - Estatística. 

LITERATURA ROSANA Tema 2 - Funções e gêneros literários. Tema 4 - Humanismo e Gil Vicente. Tema 5 - Classicismo 

e Camões. Tema 7 - Literatura de catequese. Tema 8 - Barroco: Pe. Antônio Vieira Gregório de 

Matos. Obra: Incidente em Antares - Érico Veríssimo. 

25/09 

(sexta-feira) 

HISTÓRIA THIAGO América Latina no século XIX, Descolonização e a questão do Oriente Médio. Capítulos 32 e 33. 

28/09 

(segunda-feira) 

GEOGRAFIA CAIO Fontes de energia. Apostila 34. Sistemas de transportes: Apostila 35. Sistemas de comunicação: 

Apostila 36. 

29/09 

(terça-feira) 

FÍSICA PAULO ROBERTO Capítulo 30 - Fontes geradoras de energia. P. 04 a 54 Capítulo 31 - Magnetismo P. 04 a 53. Estudar 

as listas de exercícios e os slides de estudo (videoaulas). 

30/09 

(quarta-feira) 

QUÍMICA BRUNA Reações de substituição (capítulo 31), reações de adição e de eliminação (capítulo 32) e 

oxirredução de compostos orgânicos (capítulo 33). Conteúdos trabalhados em videoaulas, 

atividades e aulas ao vivo pela plataforma Teams. 

Coordenação Pedagógica 
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