
 
 

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. 
- 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 

26/10 

(segunda-feira) 

INGLÊS DANIEL Text comprehension, silverware and utensils - P. 51, Some and any - P. 51 and 125, 

Units of measurement - P. 52 and 53, How much, how many, a few, a little, a lot - P. 53 

and 126, Hair and eyes - P 57, verb to have - P 57 and 130, Parts of the body - P. 59 and 

131, Position of adjectives - P. 61 and 132, questions about the book “The secret of the 

Pyramid”. 

27/10 

(terça-feira) 

CIÊNCIAS CLARISSE Unidade 5 P. 154 a 171. O formato da Terra, o mito da Terra plana, o movimento de 

rotação e movimento de translação. 

28/10 

(quarta-feira) 
 

HISTÓRIA THIAGO Império Bizantino e Europa Feudal. Capítulos 11 e 12. 

29/10 

(quinta-feira) 

PORTUGUÊS DEISE  Interpretação de texto: fato e opinião. Verbos: reconhecimento dos modos verbais, 

conjugação verbal e flexão nos tempos do modo indicativo. Concordância verbal: sujeito 

simples e sujeito composto. 

30/10 

(sexta-feira) 

MATEMÁTICA SAMUEL Operações com números decimais - P.178 até p.189. O ângulo - P. 203. Polígonos - P. 

211. Triângulos e quadriláteros - P. 218. 

03/11 

(terça-feira) 

ERE LUCIRENE Módulo 2 - Cap. 3 Ética nas tradições religiosas - P. 86 a 93. Módulo 3 - Cap. 1  

Panorama religioso no Brasil - P. 99 a 105. 

04/11 

(quarta-feira) 

GEOGRAFIA CAROLINA Capítulo 8: Hidrosfera - P. 156 a 179. 
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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. 
- 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 

26/10 

(segunda-feira) 

INGLÊS DANIEL Text comprehension, to be and There to be - simple past - negative and interrogative 

forms - P. 53 and 126, simple past - affirmative form of regular verbs - P. 57 and 130, 

simple past - negative and interrogative forms - P. 59 and 131, Would you like - P. 60 

and 132, Extreme adjectives - P. 61 and 132, questions about the book “The mystery om 

Elm Street”. 

27/10 

(terça-feira) 

CIÊNCIAS CLARISSE Unidade 5 - P. 169 a 202. Máquinas simples, máquinas e industrialização, transportes e 

comunicação; benefícios e prejuízos do desenvolvimento e desenvolvimento sustentável. 

28/10 

(quarta-feira) 
 

HISTÓRIA THIAGO As fronteiras na América portuguesa. Capítulo 9. 

29/10 

(quinta-feira) 

PORTUGUÊS RENATA Interpretação de texto, transitividade verbal p. 234 a 242 e pontuação p. 242 a 246. 

30/10 

(sexta-feira) 

MATEMÁTICA NELCI Razão; Razão escrita na forma decimal; Razão escrita na forma percentual; Razão e a 

resolução de problemas; Proporção; Propriedade fundamental das proporções - P. 202 a 

215. 

03/11 

(terça-feira) 

ERE LUCIRENE Módulo 2 - Cap. 3 - Religião: cultura, arte e tecnologia - P. 86 a 93. Módulo 3 - Cap. 1 - 

Preconceito e Religião - P. 99 a 105. 

04/11 

(quarta-feira) 

GEOGRAFIA CAROLINA Capítulo 7 - Relevo e clima  - P. 146 a 163. 
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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. 
- 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 

26/10 

(segunda-feira) 

INGLÊS DANIEL Text comprehension, food vocabulary and cooking methods - P. 57 and 130, Future 

with going to - P. 59 and 131, present progressive vs future with going to - P. 61 and 

132, animals vocabulary - P. 68 and 136), future with will - P. 69 and 136, questions 

about the book “Anansi Two Stories”. 

27/10 

(terça-feira) 

CIÊNCIAS CLARISSE Unidade 5 - P. 162 a 181. A atmosfera e os fenômenos meteorológicos, tempo e clima, 

os diversos clima, interferência humana no clima, as mudanças climáticas e 

consequências das mudanças climáticas. 

28/10 

(quarta-feira) 
 

HISTÓRIA THIAGO Imperialismo na África e na Ásia e Segundo Reinado: economia e Sociedade. Capítulos 

10 e 13. 

29/10 

(quinta-feira) 

PORTUGUÊS                RENATA  Interpretação de texto e pontuação - P. 222 a 230. 

30/10 

(sexta-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 - P. 161 a 163 - Equação do 2º 

grau - P. 166 a 178 - Polígonos - P. 182 a 187 - Propriedades dos quadriláteros 

P. 200 a 209 - Contagem e probabilidade. Estudar as listas de exercícios e os slides de 

estudo (videoaulas). 

03/11 

(terça-feira) 

ERE 

 

LUCIRENE Módulo 2 - Cap. 3 - A experiência do sagrado na arte e na vida - P. 86 a 93. Módulo 3 - 

Cap. 1 - Tradições religiosas: corpo e pessoa - P. 99 a 105 

04/11 

(quarta-feira) 

GEOGRAFIA CAROLINA Capítulo 8: Estados Unidos, Canadá e USMCA - P. 160 a 181. 
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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. 
- 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 

26/10 

(segunda-feira) 

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, questions about the book “ A 

Christmas Tale”. 

27/10 

(terça-feira) 

CIÊNCIAS CLARISSE E  

PAULO ROBERTO 

QUÍMICA: Material adicional fornecido pelo professor. Ligações químicas: ligações 

iônicas, ligações covalente ou moleculares e ligas 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). 

28/10 

(quarta-feira) 
 

HISTÓRIA THIAGO Milagre econômico e América Latina: Em busca da soberania. Capítulos 9 e 10. 

29/10 

(quinta-feira) 

PORTUGUÊS RENATA E DEISE  Interpretação e análise de texto dissertativo-argumentativo. Regência verbal e regência 

nominal. Crase. 

30/10 

(sexta-feira) 

MATEMÁTICA MARCELO  Unidade 7 - Relações métricas no triângulo retângulo e na circunferência; Unidade 8 - 

Figuras planas, espaciais e vistas e Unidade 9 - Função. 

03/11 

(terça-feira) 

ERE LUCIRENE Módulo 2 - Cap. 3 - Religião e religiosidade no mundo global - P. 86 a 93. 

Módulo 3 -  Cap. 1 - Encontros e desencontros em nome de Deus - P. 99 a 105. 

04/11 

(quarta-feira) 

GEOGRAFIA CAROLINA 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. 
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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. 

- 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 organiza 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 

26/10 

(segunda-feira) 

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), 

questions about the book “The black cat”. 

ESPANHOL KETLYN Lectura e interpretación textual; establecimientos y comercio Capítulo 7; la hora, días de la semana y meses del 

año Capítulo 8; los alimentos, bebidas y postres Capítulo 9. 

27/10 

(terça-feira) 

BIOLOGIA WANESSA Capítulo 9 - Embriologia (embriogênese/desenvolvimento embrionário). 

28/10 

(quarta-feira) 

PORTUGUÊS ROSANA Capítulo 13 - Pronome: Reto; Oblíquo; De tratamento; Demonstrativo; Relativo; Colocação pronominal. 

29/10 

(quinta-feira) 

MATEMÁTICA 

 

MARCELO Módulo 3 - Geometria das superfícies planas I. Capítulo 7 - Origem da geometria e transformações 

geométricas; Capítulo 8 - Triângulos; Capítulo 9 - Trigonometria no triângulo retângulo. Módulo 4 - Geometria 

das superfícies planas II. Capítulo 10 - Estudo geral dos triângulos. 

LITERATURA ROSANA Capítulo 9 - Barroco. Capítulo 10 Arcadismo; Capítulo 11 A arte burguesa Romantismo. 

30/10 

(sexta-feira) 

HISTÓRIA THIAGO Renascimento artístico e científico. Capítulo 7. 

03/11 

(terça-feira) 

GEOGRAFIA CAIO Apostila 13 - Teorias e conceitos demográficos. Apostila 14 - A população mundial. Apostila 15 -  A população 

brasileira. 

04/11 

(quarta-feira) 

FÍSICA PAULO ROBERTO 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 Capítulo 9 - Conservação da quantidade de movimento P. 04 a 37. Estudar as listas de exercícios e os 

slides de estudo (videoaulas). 

05/11 

(quinta-feira) 

QUÍMICA BRUNA A estequiometria na prática Capítulo 8, soluções em meio aquoso Capítulo 9. Conteúdos trabalhados em 

videoaulas, atividades e aulas ao vivo pela plataforma Teams. 

06/11 

(sexta-feira) 

FILOSOFIA BETTY Material de apoio: FTD Módulo 02 - Capítulos 04 e 05. Atividades do Caderno Mais FTD: Módulo 02 Capítulos 

04 e 05. 
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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. 

- 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 organiza 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 

26/10 

(segunda-feira) 

INGLÊS 

 

DANIEL 

 

Text comprehension, book 22 (modal verbs - deduction about the present, if clauses factual conditionals, Book 23 

(if clauses - unreal conditionals, Modal verbs - suggestions), questions about the book “The Canterville Ghost”. 

ESPANHOL KETLYN Lectura e interpretación textual; futuro simple Capítulo 23; condicional simple y compuesto - Capítulo 24; voz 

passiva - Capítulo 20. 

27/10 

(terça-feira) 

BIOLOGIA WANESSA Capítulo 22 - Vertebrados e outros cordados. 

28/10 

(quarta-feira) 

PORTUGUÊS ROSANA Capítulo 26 e 27 - Oração Subordinada Adjetiva; Classificação das Orações Subordinadas Adjetivas; Oração 

Subordinada Adjetiva Reduzida. Capítulo 28 e 29 - Oração Subordinada Adverbial; Classificação das Orações 

Subordinadas Adverbiais; Oração Subordinada Adverbial Reduzida. 

29/10 

(quinta-feira) 

MATEMÁTICA MARCELO Módulo 8 - Análise combinatória e probabilidade.  Capítulo 23 - Análise combinatória; Capítulo 24 - Probabilidade 

simples, até a página 20. 

LITERATURA ROSANA Capítulo 22 - Parnasianismo - Simbolismo. Capítulo 23 - Pré-modernismo; Euclides da Cunha; Lima Barreto; Graça 

Aranha; Monteiro Lobato; Augusto dos Anjos. 

30/10 

(sexta-feira) 

HISTÓRIA THIAGO As Américas no século XIX. Capítulo 23. 

03/11 

(terça-feira) 

GEOGRAFIA CAIO Apostila 25 - Organização e formação do território brasileiro. Apostila 26 - Ordenamento territorial e regionalização 

do Brasil. Apostila 28: Globalização. Apostila 30 - Os países emergentes. 

04/11 

(quarta-feira) 

FÍSICA PAULO ROBERTO 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). 

05/11 

(quinta-feira) 

QUÍMICA BRUNA Hidrólise salina, sistemas-tampão e sistemas heterogêneos Capítulo 20; Pilhas e baterias Capítulo 22. Conteúdos 

trabalhados em videoaulas, atividades e aulas ao vivo pela plataforma Teams. 

06/11 

(sexta-feira) 

FILOSOFIA BETTY Módulo 04 Capítulo 10 - Racionalismo e Empirismo. Módulo 04 Capítulo 11 - Kant P. 11, 12,13 e 14. 

Módulo 04 Capítulo 12 Hegel P. 13,14 e 15. Módulo 04 Capítulo 12 Marx P. 17,18 e 19. Módulo 05 Capítulo 13 

Kierkegaard. 
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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. 

- 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 organiza 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 

26/10 

(segunda-feira) 

INGLÊS 

 

DANIEL 

 

Text comprehension, book 34 (Cognates and false cognates, skimming and scanning), Book 35  (Text genres and 

literary genres). 

ESPANHOL KETLYN Lectura e interpretación textual; las conjunciones - Capítulo 34 y 35; uso del artículo neutro LO Capítulo 36. 

27/10 

(terça-feira) 

BIOLOGIA WANESSA Revisão semestral Módulo 1 - Capítulo 1. Tema 1 a 9. Revisão semestral Módulo 1 - Capítulo 2  

Tema 11 a 14. 

28/10 

(quarta-feira) 

PORTUGUÊS ROSANA Apostila de revisão 1. Verbo – tempo / modo / conjugação; Vozes verbais; Agente da Passiva; Apostila de revisão 

2; Sujeito; Classificação do sujeito; Predicado; Classificação; Transitividade Verbal; Verbo de Ligação; 

Complemento nominal;; Adjunto adnominal; Adjunto adverbial; Aposto e Vocativo. 

29/10 

(quinta-feira) 

MATEMÁTICA MARCELO Módulo 1 - Revisão semestral. Tema 1 - Linguagem dos conjuntos; Tema 2 - Operações entre conjuntos; Tema 3 

- Conjuntos numéricos; Tema 4 - Funções;  Tema 5 - Função polinomial do 1º grau; e  Tema 6 - Função 

polinomial do 2º grau. 

LITERATURA ROSANA Apostila - Barroco; Arcadismo; Romantismo poesia; Romantismo prosa. 

30/10 

(sexta-feira) 

HISTÓRIA THIAGO A Nova República Brasileira e o Colapso do Socialismo. Capítulos 34 e 35. 

03/11 

(terça-feira) 

GEOGRAFIA CAIO Apostila de Revisão 01: Tema 1, 2 e 3 - Cartografia, projeções, coordenadas geográficas, escalas. Tema 5 e 6. A 

dinâmica da litosfera. As forças de construção do relevo. Tema 11 e 12: Relevo e estrutura geológica. 

04/11 

(quarta-feira) 

FÍSICA PAULO ROBERTO Capítulo 31 - Magnetismo P. 04 a 53. Capítulo 31 - Leis do Eletromagnetismo P. 04 a 42 

Capítulo 32 - Aplicações do Eletromagnetismo P. 04 a 17. Estudar as listas de exercícios e os slides de estudo 

(videoaulas). 

05/11 

(quinta-feira) 

QUÍMICA BRUNA 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. 

06/11 

(sexta-feira) 

FILOSOFIA BETTY Módulo 05 Capítulo 15 - Escola de Frankfurt e o pensamento moderno. Módulo 06 Capítulo 17 - Filosofia, 

Estética e Arte. Módulo 06 - Capítulo 18 Arte e Realidade O mundo da arte. Arte Institucional. A interpretação 

das obras de arte. A arte de viver.                       
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