CALENDÁRIO DE PROVAS DE RECUPERAÇÃO PARALELA ON-LINE
6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 3º TRIMESTRE

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
- A Prova de Recuperação Paralela contemplará os Conteúdos Relevantes do 3º Trimestre, conforme programa abaixo e 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

16/11
(2ª feira)

ERE

LUCIRENE

Módulo 2 - Capítulo 2 - Tradições religiosas: ética, moral e virtudes. Módulo 2 - Capítulo 3
- A ética nas tradições religiosas. Módulo 3 - Capítulo 1 - Panorama religioso no Brasil.

CIÊNCIAS

CLARISSE

Interação entre os seres vivos, cadeia e teia alimentar, formato da Terra e movimentos da
Terra.

17/11
(3ª feira)

GEOGRAFIA

CAROLINA

Capítulo 6: Rochas, minerais e solos (P. 116 a 130); Capítulo 7: Litosfera: o relevo terrestre
(P. 138 a 145); Capítulo 8: Hidrosfera (P. 156 a 179).

18/11
(4ª feira)

MATEMÁTICA

SAMUEL

Adição e subtração de frações - P. 149 Frações e porcentagem - P. 161 Representação
decimal P. 172 Operações com números decimais - P. 178 até P.189 O ângulo - P. 203
Polígonos - P. 211 Triângulos e quadriláteros - P. 218.

FILOSOFIA

BETTY

19/11
(5ª feira)

HISTÓRIA

THIAGO

O papel das mulheres romanas, Guerras Púnicas, Triunvirato romano, Política “Pão e
Circo”, a importância do imperador Teodósio, Império Bizantino, Feudalismo.

20/11
(6ª feira)

PORTUGUÊS

DEISE

Interpretação de texto: multimodal, narrativo e tirinhas; pronomes (classificação e emprego
dos pronomes pessoais retos e oblíquos, e dos demonstrativos); verbos (conceitos e flexão
nos tempos do modo indicativo); concordância verbal (sujeito simples e sujeito composto).

INGLÊS

DANIEL

Text comprehension, countable and uncountable nouns (P. 49 and 124), Articles (P. 33 and
114), Some and any (P. 51 and 125), Units of measurement (P. 52 and 53), Hair and eyes (P.
57), verb to have (P. 57 and 130), The Simple present (P. 69 and 136).

Unidade 02, lógica e ética - capítulos 03 e 04 e Unidade 03, política - capítulo 05.

Coordenação Pedagógica
11/11/2020

CALENDÁRIO DE PROVAS DE RECUPERAÇÃO PARALELA ON-LINE
7º ANO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 3º TRIMESTRE

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
- A Prova de Recuperação Paralela contemplará os Conteúdos Relevantes do 3º Trimestre, conforme programa abaixo e 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

16/11
(2ª feira)

ERE

LUCIRENE

Módulo 2 - Capítulo 2 - Pluralidade religiosa. Módulo 2 - Capítulo 3 - Religião: cultura,
arte e tecnologia. Módulo 3 - Capítulo 1 - Preconceito e Religião.

CIÊNCIAS

CLARISSE

Deriva continental, abalos sísmicos, maquinas simples, transportes X poluição e
sustentabilidade.

17/11
(3ª feira)

GEOGRAFIA

CAROLINA

Capítulo 5: Urbanização e rede urbana (P. 100 a 121); Capítulo 6: Meio rural (P. 122 a
128); Capítulo 7: Relevo e clima (P. 146 a 163).

18/11
(4ª feira)

MATEMÁTICA

NELCI

Multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada de números racionais; Média
aritmética e média aritmética ponderada; Equações; Razões escritas na forma decimal e na
forma percentual; Razão e a resolução de problemas; Proporção; Propriedade fundamental
das proporções. P. 106 a 125. P. 139 a 159. P. 202 a 215.

FILOSOFIA

BETTY

Unidade 02, lógica e ética - capítulos 03 e 04 e Unidade 03 política - capítulo 05.

19/11
(5ª feira)

HISTÓRIA

THIAGO

A cultura dos indígenas que abitavam a América Portuguesa, Política das Capitanias
Hereditárias, Governo Geral, A Sociedade do Açúcar, União Ibérica, A conquista do
sertão, Guerras dos Emboabas, a Colônia de Sacramento e os Sete Povos das Missões.

20/11
(6ª feira)

PORTUGUÊS

RENATA

Interpretação de texto, preposição P. 207 a 213 e transitividade verbal P. 234 a 241.

INGLÊS

DANIEL

Text comprehension, Was/Were, there was/There were (P. 49 and 124), simple past negative and interrogative forms (P. 53 and 126), simple past - affirmative form of regular
verbs (P.57 and 130), Extreme adjectives (P. 61 and 132), questions with how+adjectives
(P. 69, 73, 136 and 138).
Coordenação Pedagógica
11/11/2020

CALENDÁRIO DE PROVAS DE RECUPERAÇÃO PARALELA ON-LINE
8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 3º TRIMESTRE
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
- A Prova de Recuperação Paralela contemplará os Conteúdos Relevantes do 3º Trimestre, conforme programa abaixo e 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

16/11
(2ª feira)

ERE

LUCIRENE

Módulo 2 - Capítulo 2 - O corpo em transformação. Módulo 2 - Capítulo 3 - A experiência
do sagrado na arte e na vida. Módulo 3 - Capítulo 1 - Tradições religiosas: corpo e pessoa.

CIÊNCIAS

CLARISSE

Energia, fontes de energia, eletrização dos corpos, equipamentos elétricos, clima X tempo e
problemas climáticos.

17/11
(3ª 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); Capítulo 8: Estados Unidos, Canadá e USMCA (P. 160 a
181).

18/11
(4ª feira)

MATEMÁTICA

PAULO ROBERTO

Livro texto: A Conquista da Matemática P. 146 - Equações literais. P. 148 a 150 - Equação
do 1º grau. P. 151 a 160 - Sistemas de equação. Pág. 161 a 163 - Equação do 2º grau. P. 166
a 178 - Polígonos P. 182 a 187 - Propriedades dos quadriláteros. Estudar as listas de
exercícios e os slides de estudo (videaulas).

FILOSOFIA

BETTY

19/11
(5ª feira)

HISTÓRIA

THIAGO

Independência do Brasil, Primeiro Reinado, Revoltas Regenciais, Guerra do Ópio,
Formação da Itália e da Alemanha, Segundo Reinado no Brasil: Economia e o contexto
geral, A Conferência de Berlim, Conflitos de resistência durante o imperialismo.

20/11
(6ª feira)

PORTUGUÊS

RENATA

Interpretação de texto, aposto e vocativo P. 182 a 187, modo imperativo P. 198 a 205 e
pontuação P. 222 a 229.

INGLÊS

DANIEL

Text comprehension, food vocabulary and cooking methods (P. 57 and 130), Future with
going to (P. 59 and 131), animals vocabulary (P. 68, 73, 136 and 138), future with will (P.
69 and 136).

Unidade 02, lógica e ética - capítulos 03 e 04 e Unidade 03, política - capítulo 05.

Coordenação Pedagógica
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CALENDÁRIO DE PROVAS DE RECUPERAÇÃO PARALELA ON-LINE
9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 3º TRIMESTRE

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
- A Prova de Recuperação Paralela contemplará os Conteúdos Relevantes do 3º Trimestre, conforme programa abaixo e 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

16/11
(2ª feira)

ERE

LUCIRENE

Módulo 2 - Capítulo 2 - As novas configurações religiosas. Módulo 2 - Capítulo 3 - Religião
e religiosidade no mundo global. Módulo 3 - Capítulo 1 - Encontros e desencontros em
nome de Deus.

CIÊNCIAS

CLARISSE e PAULO
ROBERTO

QUÍMICA: Ligações químicas: iônicas, covalentes e metálicas.
FÍSICA: Livro texto: Evoluir Ciências P. 202 a 243 - O que existe no Universo? Estudar as
listas de exercícios e os slides de estudo (videoaulas).

17/11
(3ª feira)

GEOGRAFIA

CAROLINA

Capítulo 6: Oceania (P. 116 a 137); Cap. 8 - Japão (P. 176 a 191); Capítulo 9: China e Índia,
novas potências em ascensão (P. 194 a 217); Capítulo 10: Sul, Sudeste e Leste da Ásia (P.
218 a 229).

18/11
(4ª feira)

MATEMÁTICA

MARCELO

Unidade 4: Relações entre ângulos. Unidade 5: Proporção e semelhança. Unidade 7:
Relações métricas no triângulo retângulo e na circunferência. Unidade 8: Figuras planas,
espaciais e vistas.

FILOSOFIA

BETTY

19/11
(5ª feira)

HISTÓRIA

THIAGO

Segundo Governo Vargas, Governo Jânio Quadros, Golpe de 1964, Revoltas de 1968,
Corrida Espacial, O milagre econômico e os movimentos de Guerrilha no Brasil ditatorial, a
Crise dos Mísseis, América Latina no Século XX.

20/11
(6ª feira)

PORTUGUÊS

DEISE e RENATA

Interpretação e texto (charge e texto argumentativo dissertativo), concordância nominal P.
204 a 212, concordância verbal P. 225 a 233 e regência verbal e nominal P. 267 a 274.

INGLÊS

DANIEL

Text comprehension, should (P. 53 and 126), future with will (P. 57 and 130), healthy eating
(P. 59 and 131), Will vs. going to (P. 61 and 132).

Unidade 02, lógica e ética - capítulos 03 e 04 e Unidade 03 política - capítulo 05.

Coordenação Pedagógica
11/11/2020

CALENDÁRIO DE PROVAS DE RECUPERAÇÃO PARALELA ON-LINE
1º ANO ENSINO MÉDIO - 3º TRIMESTRE
LINEONLINE
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
- A Prova de Recuperação Paralela contemplará os Conteúdos Relevantes do 3º Trimestre, conforme programa abaixo e 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

16/11
(2ª feira)

FÍSICA

PROFESSOR(A)
PAULO ROBERTO

CONTEÚDO
Capítulo 6 - Trabalho e Potência, P. 04 a 37. Capítulo 7 - Energia P. 04 a 36. Capítulo 8 - Conservação da energia. P. 04 a
35 Estudar as listas de exercícios e os slides de estudo (videoaulas).

BIOLOGIA

WANESSA

GEOGRAFIA

CAIO

Coberturas vegetais e impactos ambientais no mundo e no Brasil. Apostilas 06 e 12. Apostila 13: Teorias e conceitos
demográficos. Apostila 14: A população mundial.

MATEMÁTICA

MARCELO

Módulo 3: Capítulo 7 - Origens da geometria e transformações geométricas. Capítulo 8 - Triângulos. Capítulo 9 Trigonometria no triângulo retângulo. Módulo 4: Capítulo 10 - Estudo geral dos triângulos.

PORTUGUÊS

ROSANA

Substantivo, Pronome, Reto, Oblíquo, De tratamento, Demonstrativo, Relativo, Colocação pronominal, Advérbio e
Locução Adverbial.

INGLÊS

DANIEL

Text comprehension, book 8 (Making questions), Book 9 (Future with will and be going to, expressions to talk about
future, present continuous for the future), Book 10 (comparatives, superlatives, Book 11 (plural nouns and the genitive
case).

FILOSOFIA

BETTY

Os pré-socráticos e o nascimento da filosofia ocidental. Sócrates, Platão e sofistas gregos, Reminiscência de Platão.
Material de Módulo 02 - Capítulos 04 e 05.Atividades do Caderno Mais FTD.

19/11
(5ª feira)

LITERATURA

ROSANA

Barroco, Arcadismo, Romantismo - introdução e Romantismo em Portugal.

HISTÓRIA

THIAGO

Invasões bárbaras Germânicas, o Cristianismo na passagem do período antigo para o Medieval, Islamismo, A Guerra dos
100 anos, Renascimento cultural e Científico.

20/11
(6ª feira)

QUÍMICA

BRUNA

Compostos inorgânicos e reações inorgânicas (capítulo 6), grandezas químicas - padrões demedidas (capítulo 7), a
estequiometria na prática (capítulo 8) e soluções em meio aquoso (capítulo 9). Conteúdos trabalhados em videoaulas,
atividades e aulas ao vivo pela plataforma Teams.

ESPANHOL

KETLYN

Lectura e interpretación textual; establecimientos y comercio (capítulo 7, página 9); los alimentos, postres y bebidas
(capítulo 9, páginas 9, 10, 11 y 12); prendas de vestir y accesorios (capítulo 10, páginas 7 y 8).

17/11
(3ª feira)

18/11
(4ª feira)

Capítulo 9: Gametogênese, embriogênese (embriologia) e reprodução humana.

Coordenação Pedagógica
11/11/2020

CALENDÁRIO DE PROVAS DE RECUPERAÇÃO PARALELA ON-LINE
2º ANO ENSINO
MÉDIO - 3º TRIMESTRE
PARALELA
ON-LINE

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
- A Prova de Recuperação Paralela contemplará os Conteúdos Relevantes do 3º Trimestre, conforme programa abaixo e 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

16/11
(2ª feira)

FÍSICA

PROFESSOR(A)
PAULO ROBERTO

CONTEÚDO
Capítulo 17 - O trabalho de um gás e a primeira lei da Termodinâmica. P. 04 a 50. Capítulo 18 - As máquinas térmicas e
a segunda lei da Termodinâmica P. 04 a 50. Capítulo 19 - Princípios da óptica geométrica P. 04 a 5. Estudar as listas de
exercícios e os slides de estudo (vídeo-aulas).

BIOLOGIA

WANESSA

Capítulo 20: Animais invertebrados I (poríferos, cnidários, platelmintos e nemátodas - verminoses). Capítulo 21: Animais
invertebrados II (moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos). Capítulo 22: Vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves
e mamíferos) e outros cordados.

GEOGRAFIA

CAIO

Apostila 23: Espaço geográfico industrial do mundo. Apostila 24: Espaço geográfico industrial do Brasil. Apostila 26:
Ordenamento territorial e regionalização do Brasil. Apostila 28: Globalização.

MATEMÁTICA

MARCELO

Capítulo 23 - Análise Combinatória (Anagramas , Arranjo e Combinação) e Capítulo 24 - Probabilidade (Probabilidade
Simples, Complementar e Condicional).

PORTUGUÊS

ROSANA

Oração Subordinada Substantiva, Classificação, Oração Subordinada Adjetiva, Classificação, Oração Subordinada
Adverbial, Classificação e Período Misto.

INGLÊS

DANIEL

Text comprehension, book 22 (The passive sentences, Tag questions), book 22 (modal verbs - deduction about the present,
if clauses factual conditionals, book 23 (if clauses - unreal conditionals, Modal verbs - suggestions), Book 24 (expressing
preferences, wish.

FILOSOFIA

BETTY

Racionalismo e Empirismo, Idealismo alemão (Kant e Hegel), Karl Marx e Kierkegaard. Módulos 04 e 05 - capítulos
10,11,12 e13. Atividades do caderno mais.

19/11
(5ª feira)

LITERATURA

ROSANA

Parnasianismo, Simbolismo, Pré-modernismo e Vanguardas Europeias.

HISTÓRIA

THIAGO

Direitos políticos no Brasil Monárquico, Guerra do Paraguai, Economia no Segundo Reinado, A postura do Exército,
frente a escravidão após a Guerra do Paraguai, Imperialismo, Expansão americana para o Oeste, Guerra da Secessão,
Política na América Espanhola no século XIX.

20/11
(6ª feira)

QUÍMICA

BRUNA

Noções de equilíbrio químico e suas constantes (capítulo 19), acidez e basicidade nos equilíbrios químicos (capítulo 20),
hidrólise salina, sistemas-tampão e sistemas heterogêneos (capítulo 20) e pilhas e baterias (capítulo 22). Conteúdos
trabalhados em videoaulas, atividades e aulas ao vivo pela plataforma Teams.

ESPANHOL

KETLYN

Lectura e interpretación textual; futuro simple (capítulo 23, P. 12, 13 y 14); condicional simple y compuesto (capítulo 24,
P. 12 y 15); pronombre complemento directo e indirecto (capítulo 21, P. 9 y 10).

17/11
(3ª feira)

18/11
(4ª feira)

Coordenação Pedagógica
11/11/2020

CALENDÁRIO DE PROVAS DE RECUPERAÇÃO PARALELA ON-LINE
3º ANO ENSINO MÉDIO - 3º TRIMESTRE
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
- A Prova de Recuperação Paralela contemplará os Conteúdos Relevantes do 3º Trimestre, conforme programa abaixo e 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

16/11
(2ª feira)

FÍSICA

PROFESSOR(A)
PAULO ROBERTO

CONTEÚDO
Capítulo 17 - O trabalho de um gás e a primeira lei da Termodinâmica P. 04 a 50. Capítulo 18 - As máquinas térmicas
e a segunda lei da Termodinâmica P. 04 a 50. Capítulo 19 - Princípios da óptica geométrica P. 04 a 52. Estudar as listas
de exercícios e os slides de estudo (videoaulas).

BIOLOGIA

WANESSA

Revisão semestral: Módulo 1: Capítulo 1 - A origem e a natureza química dos seres vivos (tema 1 a 9) . Capítulo 2 Estudos das células e dos tecidos (tema 11 a 14).

GEOGRAFIA

CAIO

Sistemas de transportes: Apostila 35. Sistemas de comunicação: Apostila 36. Apostila de Revisão 01: Tema 1, 2 e 3 Cartografia, projeções, coordenadas geográficas, escalas. Tema 11 e 12: Relevo e estrutura geológica.

MATEMÁTICA

MARCELO

Revisão Semestral - Módulo 1: Tema 01 - Linguagem dos conjuntos; Tema 03 - Conjuntos numéricos; Tema 04 Funções; Tema 05 - Função polinomial do 1º grau; e Tema 06 - Função polinomial do 2º grau.

PORTUGUÊS

ROSANA

Apostila de revisão 2, Sujeito, Classificação do sujeito, Predicado, Classificação, Transitividade Verbal, Verbo de
Ligação, Complemento nominal, Adjunto adnominal, Adjunto adverbial, Aposto, Vocativo e Período Composto por
Coordenação.

INGLÊS

DANIEL

Text comprehension, book 32 (Idioms, Prepositions after adjectives, book 33 (infinitives and gerunds, adjectives with
-ed and -ing), book 34 ( Cognates and false cognates, skimming and scanning), Book 35 (Text genres and literary
genres).

FILOSOFIA

BETTY

Escola de Frankfurt e pensamento pós moderno, Filosofia estética, arte. Arte e realidade. Módulo 05- capítulo 15,
módulo 06-capítulos 17 e 18. Atividades no caderno mais.

19/11
(5ª feira)

LITERATURA

ROSANA

Barroco, Arcadismo, Romantismo poesia e Romantismo prosa.

HISTÓRIA

THIAGO

Política Norte Americana com os países da América latina na segunda metade do século XX, Relação Cuba x URSS,
o Governo de Salvador Allende, Descolonização da África e da Ásia, A questão da Palestina, O Brasil na Nova
República: contexto político e econômico, Governo Collor, A queda da URSS e o acidente de Chernobyl.

20/11
(6ª feira)

QUÍMICA

BRUNA

Reações de substituição (capítulo 31), reações de adição e de eliminação (capítulo 32), oxirredução de compostos
orgânicos (capítulo 33), polímeros (capítulo 34), biomoléculas (capítulo 35), estrutura da matéria e atomística (revisão
semestral - módulo 1). Conteúdos trabalhados em videoaulas, atividades e aulas ao vivo pela plataforma Teams.

ESPANHOL

KETLYN

Lectura e interpretación textual; usos del artículo “lo” (capítulo 36, P. 8); los conectores - conjunciones (capítulo 34,
P. 13; capítulo 35, página 10); los heterotónicos y diacríticos (capítulo repaso - “Revisão Semestral”, P. 10 y 11).

17/11
(3ª feira)

18/11
(4ª feira)
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