
 
                 

                                                      
                                                                      “ Educando para a Glória de Deus” 
  
  
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL      Disciplina: Matemática           

Professora: Andréia Campos            Etapa: 3ª            Ano: 1º  - Turma: 102         Data:16/11 a 20/11 

 

  

 
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

DATA CONTEUDO METODOLOGIA HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

16/11/2020 
 
 
1 aula 
 
 

Livro: 04 
 
Capítulo B7: Progressão 
Aritmética. 

 
Utilizando a plataforma ZOOM  e quadro. 
 Exercícios de propostos. 

 
 
Fazer associações aos padrões 
apresentados pelas progressões 
aritméticas e propriedades de leis de 
função do 1º grau. 

17/11/2020 
 
 
1 aula 
 

Livro: 04 
 
Capítulo B7: Progressão 
Aritmética. 

 
Utilizando a plataforma ZOOM  e quadro. 
 Seção ENEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   “Educando para a Glória de Deus”                               

 

Natureza do Trabalho:   Qualidade de vida                       Ano 2020 novembro 

Professora:  Cristina   Oliveira+                      Disciplina:          educação física                                                

3ª Etapa 

 

Práticas corporais envolvem jogos, danças, lutas, ginásticas, práticas de aventura. Segundo a OMS 

qualidade de vida  é o estado de completo bem estar físico, mental e social e não apenas ausência de 

doença, então percebam que não basta apenas não estar doente  o conceito de saúde é bem amplo. 

Pesquisas recentes apontam que, se considerarmos a tecnologia  e as relações sociais atuais, para 

que uma pessoa seja considerada saudável ela deve estar em equilíbrio nos diversos aspectos da sua 

vida(trabalho, lazer. Relações sociais, e aspectos mentais). 

Entre os hábitos saudáveis que ajudam a melhorar a qualidade de vida e a saúde, estão: a prática 

regular de atividade física, alimentação adequada, horas suficiente de sono, os momentos de lazer, a 

busca do controle emocional e o controle do estresse. Esses hábitos devem iniciar na infância ou na 

juventude porque eles refletirão positivamente na vida adulta, hábitos não saudáveis podem agravar 

a saúde ao longo da vida em decorrência de maus hábitos adquiridos na fase anterior. 

Quando falamos de qualidade de vida, saúde hábitos saudáveis, outro termo bastante comum é 

Sedentarismo. Podemos dizer que comportamento sedentário é a prática deitada ou sentada, com 

pouquíssimo gasto de energia, como ver televisão, usar o computador, assistir ás aulas, trabalhar ou 

estudar na posição sentada e a prática de jogos eletrônicos que não exijam muita movimentação. 

Um dos elementos que compões a lista de hábitos saudáveis é a alimentação adequada onde 

devemos usar  os alimentos por grupo alimentar de alimentos energéticos(carboidratos), 

reguladores(Frutas, legumes e verduras), construtores(proteínas de origem vegetal ou animal) e 

energéricos extras( açucares e gorduras que devem ser ingeridos de forma moderada), todos 

selecionados por um(a) nutricionista. A falta de atividade física está associada a doenças do coração 

e à diabetes, quando a pessoa não pratica atividade física, influencia também nas relações sociais 

que ajudam no controle emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- Hora do estudo: Faça uma pesquisa em sua família e organize a prática de 

exercícios e hábitos alimentares. 

Para você o que são hábitos 
saudáveis? 

Quais deles você tem 
adotado no seu dia a dia? 

O que você não adota no 
seu dia a dia? Por que? 

Pessoal Pessoal Pessoal 

1-   

2-   

3-   

 

2- Atualmente como é definido o conceito de qualidade de vida e saúde? 

3- Quais são os hábitos saudáveis que podem fazer parte do nosso cotidiano? 

4- Quais problemas uma pessoa sedentária pode desenvolver em função do sedentarismo. 

 

 

Beijos tia Cris. Saudade meninas! 

 

 

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Química             
Professor(a): Adriana Rocha Drumond           Etapa: 3ª            Ano: 1º  EM  Turmas 101/102  Data: 16/11/20 à 30/11/20. 

 

  
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 

3ª ETAPA 
Período: 28/08 a 07/12     Dias letivos: 67 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
DATA TEMA OBJETIVO DO 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS 

HABILIDADES METODOLOGIA 

16/11/2020 

2ª feira 

CÁLCULOS 

QUÍMICOS 

- CAPÍTULO 08 - 
FRENTE A 
Volume 04 

 
 
 
 
 
ESTEQUIOMETRIA: 
• Relações simples  

 

• H17 - Relacionar informações apresentadas em 

diferentes formas de linguagem e representação usadas 

nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto 

discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou 

linguagem simbólica.  

• Identificar os tipos de estequiometria. 

• Relacionar os coeficientes da equação à quantidade de 

matéria, volume, etc.  

• Realizar cálculos referentes às quantidades de átomos, 

moléculas, íons, mols, volume e massa.  

- Aula online na plataforma 

GOOGLE MEET -HANGOUTS 

- Resolução de Exercícios do 

livro. 

  

• Perguntas orais durante a 

aula online. 

- Quadro digital. 

- Slides Power Point. 

- Livro-Texto. 

- Animações. 

- Vídeos Youtube. 

TAREFA:  

- Lista de Exercícios na 

Plataforma do Google 

Classroom. 

- Resolver as páginas 58 a 61. 

 

18/11/2020 

4ª feira 

 

ESTEQUIOMETRIA: 
 
• Relações com cálculo de 

pureza 

 

 

• H8 - Identificar etapas em processos de obtenção, 

transformação, utilização ou reciclagem de recursos 

naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando 

processos biológicos, químicos ou físicos neles 

envolvidos.  

• Compreender e calcular o grau de pureza de um reagente 

pela quantidade que reage e o rendimento de uma reação. 

 



3ª ETAPA 
Período: 28/08 a 07/12     Dias letivos: 67 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
DATA TEMA OBJETIVO DO 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS 

HABILIDADES METODOLOGIA 

 

 

23/11/2020 

2ª feira 

CÁLCULOS 

QUÍMICOS 

- CAPÍTULO 07 - 
FRENTE A 
Volume 04 

 

ESTEQUIOMETRIA: 
 
• Relações com cálculo de 

rendimento. 

 

 

 

• H8 - Identificar etapas em processos de obtenção, 

transformação, utilização ou reciclagem de recursos 

naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando 

processos biológicos, químicos ou físicos neles 

envolvidos.  

• Identificar os tipos de estequiometria.  

• Relacionar os coeficientes da equação às quantidades 

de matéria, volume etc. 

• Realizar cálculos referentes às quantidades de átomos, 

moléculas, íons, mols, volume e massa. 

• Compreender e calcular o grau de pureza de um 

reagente pela quantidade que reage e o rendimento de 

uma reação. 

• Compreender e calcular a quantidade de produto por 

relações em equações simples e sucessivas. 

• Compreender e calcular a quantidade de produto pelo 

reagente limitante. 

• Compreender e calcular a quantidade de produto por 

relações em equações simples e sucessivas. 

 
- Aula online na plataforma 

GOOGLE MEET -HANGOUTS 

- Resolução de Exercícios do livro. 

  

• Perguntas orais durante a aula 

online. 

- Quadro digital. 

- Slides Power Point. 

- Livro-Texto. 

- Animações. 

- Vídeos Youtube. 

TAREFA:  

- Lista de Exercícios na Plataforma 

do Google Classroom. 

- Resolver as páginas 63,66 e 67. 

  

 

25/11/2020 

4ª feira 

 
 
ESTEQUIOMETRIA: 
 
• Relações com reações 

consecutivas. 

 

 

 

 

30/11/2020 

2ª feira 

 

 
ESTEQUIOMETRIA: 
 
• Relações com reagentes 

limitante e em excesso. 

 

 

 



 
                                                                                                           “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
                        Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL                                                        Disciplina: INGLÊS             
                        Professor(a): Edmilson Teixeira                                             
                        Data:  semana de 16 a 20 de novembro  ( aulas dias 16, 17 e 18 de novembro )          Etapa : 3ª               Ano:1º    Turmas: 101/ 102                                                                 
 

  
 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA COMPETENCIAS E HABILIDADES 

 

 

16 nov ( T 101 

e 102) 

 

Livro 2 Frente A capítulo 9 

 

*False cognates  

*Conditional sentenses 

Correção exercícios 1 a 4 p. 65 ; 1 

p. 66 ; Proposed exercises  e 

Enem connection p. 71 a 75 

 

 

 

 

Zoom e WhatsApp: Aula 

expositiva multimídia, 

vídeo aula plataforma Meu 

Bernoulli e vídeos youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as 

línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, cultural, variável, 

heterogêneo e sensível aos contextos de uso. (BNCC–EM13LGG401) • 

Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de língua 

adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do 

discurso, respeitando os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem 

preconceito linguístico. (BNCC–EM13LGG402) • Fazer uso do inglês 

como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e 

variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo 

contemporâneo. (BNCC–EM13LGG403) 

 

17 nov (T 101) 

 

18nov (T 102) 

 

Livro 2 Frente A capítulo 10 

 

*Embeded questions 

*Reported speech 

*Tag questions 

 

Resolução de exercícios: 1p 84 / 1 

a 3 p. 86 e 87  

Homework: 1 e 2 p. 91 

 

 

 

Zoom e WhatsApp: Aula 

expositiva multimídia, 

vídeo aula plataforma Meu 

Bernoulli e vídeos youtube 

 

 

 

• Analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as 

línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, cultural, variável, 

heterogêneo e sensível aos contextos de uso. (BNCC–EM13LGG401) • 

Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de língua 

adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do 

discurso, respeitando os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem 

preconceito linguístico. (BNCC–EM13LGG402) • Fazer uso do inglês 

como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e 

variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo 

contemporâneo. (BNCC–EM13LGG403) 



 

 

 



                         
                                                                              “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL              Disciplinas: História        
Professor(a): Dílson Antônio de Oliveira               Etapa : 3ª                                  Série: 1º  EM                        Data: 16/11 A  20/11/2020 

 

  
 

DATA DISCIPLINA CONTEUDO COMPETÊNCIAS/HABILIDADES METODOLOGIA 

 

16/11   
a 
20/11 

 

 HISTÓRIA 

. 

 

 

 
-Capítulo 11: Os EUA no 
século XIX. (continuação) 
 

• Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, 

valores, condutas, etc., desnaturalizando e problematizando 

formas de desigualdade, preconceito, intolerância e 

discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos 

Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às 

liberdades individuais. (BNCC–EM13CHS502) 

• Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, 

psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais, 

psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, 

sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para 

combatê-las, com base em argumentos éticos. (BNCC–

EM13CHS503)  

 

 
-Aulas na plataforma Zoom/Vídeo-

aula – resumo – charges/Atividades 

do livro/Correção das atividades 

com pequenos áudios explicativos; 

-Avaliação II 

 

“Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração 

quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas; protege 

todos os seus ossos; nenhum deles será quebrado.” (Salmos 34:17-20) 

 

 

 

 



                         
                                                                              “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL              Disciplinas: História        
Professor(a): Dílson Antônio de Oliveira               Etapa : 3ª                                  Série: 1º  EM                        Data: 09/11 A  13/11/2020 

 

  
 

DATA DISCIPLINA CONTEUDO COMPETÊNCIAS/HABILIDADES METODOLOGIA 

 

09/11   
a 
013/11 

 

 HISTÓRIA 

. 

 

 

 
-Capítulo 11: Os EUA no 
século XIX. 
 

• Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, 

valores, condutas, etc., desnaturalizando e problematizando 

formas de desigualdade, preconceito, intolerância e 

discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos 

Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às 

liberdades individuais. (BNCC–EM13CHS502) 

• Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, 

psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais, 

psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, 

sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para 

combatê-las, com base em argumentos éticos. (BNCC–

EM13CHS503)  

 

 
-Aulas na plataforma Zoom/Vídeo-

aula – resumo – charges/Atividades 

do livro/Correção das atividades 

com pequenos áudios explicativos; 

-Avaliação II 

 

“Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração 

quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas; protege 

todos os seus ossos; nenhum deles será quebrado.” (Salmos 34:17-20) 

 

 

 


