
 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Química             
Professor(a): Adriana Rocha Drumond           Etapa: 3ª            Ano: 2º  EM  Turmas 201/202  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 

 

 

 

 

QUÍMICA 

AMBIENTAL 

- CAPÍTULO 08- 
FRENTE A 
Volume 04 

 
 

FENOMENOS 
ATMOSFÉRICOS 
 
•  Efeito Estufa 

•  Camada de 

ozônio 

 

 

H22 - Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a 

radiação e a matéria em suas manifestações em processos 

naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, 

sociais, econômicas ou ambientais. 

•  Conhecer os principais impactos ambientais que ocorrem na 

troposfera; 

•  Compreender a importância do efeito estufa; 

•  Identificar os principais impactos ambientais gerados pela 

intensificação do efeito estufa; 

• Compreender o mecanismo de formação/destruição da camada de 

ozônio. 

 
- Aula online na plataforma 
GOOGLE MEET-HANGOUTS 
  
• Perguntas orais durante a aula 
online. 
- Quadro digital. 
- Slides Power Point. 
- Livro-Texto. 
- Animações. 
- Vídeos Youtube. 
 
 
TAREFA:  
- Exercícios de Aprendizagem de 

1 a 12. 

 18/11/2020 

4ª feira 

 

 
 
 

IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

 
•  Solos 

 

 

H22 - Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a 

radiação e a matéria em suas manifestações em processos 

naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, 

sociais, econômicas ou ambientais. 

•  Conhecer os principais impactos ambientais que ocorrem nos 

solos; 

•  Identificar as principais atividades antropogênicas que poluem os 

solos; 

•  Conhecer o gerenciamento dos resíduos sólidos. 



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 

 

 

 

 

QUÍMICA 

AMBIENTAL 

- CAPÍTULO 08- 
FRENTE A 
Volume 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

 
•  Águas 

 

 

 

H22 - Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a 

radiação e a matéria em suas manifestações em processos 

naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, 

sociais, econômicas ou ambientais. 

•  Identificar as principais atividades antropogênicas que poluem as 

águas. 

•  Compreender como os poluentes atuam na poluição das águas: 

� fertilizantes e agrotóxicos; 

� petróleo; 

� esgotos domésticos; 

� poluição atmosférica; 

� resíduos industriais; 

� metais pesados. 

 

 
- Aula online na plataforma 
GOOGLE MEET-HANGOUTS 
  
• Perguntas orais durante a aula 
online. 
- Quadro digital. 
- Slides Power Point. 
- Livro-Texto. 
- Animações. 
- Vídeos Youtube. 
 
 
TAREFA:  
- Exercícios do capítulo. 

 

 

 

 

25/11/2020 

4ª feira 

 

 

 

 

30/11/2020 

2ª feira 

 

 



 

 
                                                                                                           “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
                        Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL                                                                               Disciplina: INGLÊS             
                        Professor(a): Edmilson Teixeira                                             
                        Data:  semana 16 a 20 de novembro  ( aula dias 16 e 17 de novembro )                      Etapa : 3ª               Ano: 2º    Turmas: 201/ 202                                                                 
 

  
 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA COMPETENCIAS E HABILIDADES 

 

16 nov 

 

Livro 4 Frente A capítulo 10 

 

*Gerund and infinitive 

 

*Prepositions 

Correção de exercícios: 1. P. 

7 /   

1 a 9 p. 11 

*Phrasal verb: To Bring 

Aula expositiva e resolução 

de exercício ( 1 p. 12) 

Resolução de exercícios: 

proposed exercises p. 12 a 15 

Zoom e 

WhatsApp: Aula 

expositiva 

multimídia e 

vídeo aula 

plataforma Meu 

Bernoulli   

 

 

 

• 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 

 

 

 

Livro 4 Frente A capítulo 10 

 

*Gerund and infinitive 

*Prepositions 

 

*Phrasal verb: To Bring 

Correção de exercício ( 1 p. 

12) 

proposed exercises p. 12 a 15 

 

Zoom e 

WhatsApp: Aula 

expositiva 

multimídia e 

vídeo aula 

plataforma Meu 

Bernoulli   

 

 

 

• 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: 2º  EM                        Data: 09/11 A 13/11/2020 

 

  
 

DATA DISCIPLINA CONTEUDO COMPETÊNCIAS/HABILIDADES METODOLOGIA 
 

 

09/11 
a 
13/11 

 

 

 

HISTÓRIA 

. 

 
 

 

 

  

Livro 04 Frente A  
 

-Capítulo 12: Anova ordem 

mundial 

Analisar a formação de diferentes países, povos e nações e de suas 

experiências políticas e de exercício da cidadania, aplicando 

conceitos políticos básicos (Estado, poder, formas, sistemas e 

regimes de governo, soberania, etc.) (BNCC– EM13CHS603)  

 

• Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos 

e espaços, identificando processos que contribuem para a 

formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a 

cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência 

democrática e a solidariedade. (BNCC–EM13CHS501)  

• 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) 

 

 

 

 

 

-Aulas na plataforma 

Zoom/Vídeo-aula – 

resumo – 

charges/Atividades do 

livro/Correção das 

atividades com pequenos 

áudios explicativos; 

 

 

“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: 2º  EM                        Data: 16/11 A 20/11/2020 

 

  
 

DATA DISCIPLINA CONTEUDO COMPETÊNCIAS/HABILIDADES METODOLOGIA 
 

 

16/11 
a 
20/11 

 

 

 

HISTÓRIA 

. 

 
 

 

 

  

Livro 04 Frente B  
 

-Capítulo 07: O regime militar 

brasileiro. 

Analisar a formação de diferentes países, povos e nações e de suas 

experiências políticas e de exercício da cidadania, aplicando 

conceitos políticos básicos (Estado, poder, formas, sistemas e 

regimes de governo, soberania, etc.) (BNCC– EM13CHS603)  

 

• Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos 

e espaços, identificando processos que contribuem para a 

formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a 

cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência 

democrática e a solidariedade. (BNCC–EM13CHS501)  

• 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) 

 

 

 

 

 

-Aulas na plataforma 

Zoom/Vídeo-aula – 

resumo – 

charges/Atividades do 

livro/Correção das 

atividades com pequenos 

áudios explicativos; 

 

 

“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) 

 

 

 

 


