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                        Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL                                                                               Disciplina: INGLÊS             

                        Professora: Edmilson Teixeira                                             
                        Data:  semana 9 a 13 de novembro  ( aula dias 9 e 10 de novembro )                      Etapa : 3ª               Ano: 2º    Turmas: 201/ 202                                                                  

 

  

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA COMPETENCIAS E HABILIDADES 

 

9 nov 

 

Livro 3 Frente A capítulo 9 

 

*Connectives 

Correção de exercícios de 

aprendizagem:1 e 2 p. 36 e 37 / 

2p. 36 / 2, 3,4  e 5 p. 37 e 38 

 

*Phrasal verbs: To call 

 

Correção de exercícios: 

Proposed / Enem p. 39 a 44 ( 

Homework) 

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) 

Enem exercises: Eixo cognitivo 1, 3 e 5 / competência de área: 2 / 

 

 10 nov 

 

 

 

Livro 4 Frente A capítulo 10 

 

*Gerund and infinitive 

 

*Prepositions 

 

Resolução de exercícios: 1. P. 7 /   

1 a 9 p. 11 

 

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) 
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Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Física             

Professora: Kelson Zanuth Magalhães             Etapa : 3ª            Ano: 2º  EM              Data: 10/11 a 13/11/2020 

 

  

 
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 

10/11 e 
12/11/2020 

Livro 4 Frente A Capítulo 8 
Termodinâmica: 

2ª Lei da Termodinâmica 
(Refrigeradores térmicos): 

tópico 2. 
 

Atividades do livro: 
Exercícios de aprendizagem número: 
06, 07 e 08. 
Exercícios propostos número: 04,  07 
e 13. 

(EM13CNT101); (EM13CNT102) 
Analisar fenômenos naturais e processos 
tecnológicos, com base nas relações entre 
matéria e energia, para propor ações individuais 
e coletivas que aperfeiçoem processos 
produtivos, minimizem impactos 
socioambientais e melhorem as condições de 
vida em âmbito local, regional e/ou global. 

12/11 e 
13/11/2020 

Livro 4 Frente B Capítulo 8 
Acústica:  tubos sonoros 

fechados: tópico 5. 

Aula online no ZOOM. 
Atividades do livro: 
Exercícios de aprendizagem número: 
02, 03 e 06. 
Exercício proposto número: 12. 
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Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

RESOLUÇÃO CEE 474/2020 - PLANEJAMENTO ATIVIDADES ESCOLARES REMOTAS 2020  

ENSINO MÉDIO                                      2º ANO PERÍODO 09/11/2020 A 13/11/10/2020 

TURMAS 201/202 PROFESSOR (A) MARCUS MANSUR NASCIMENTO 

ETAPA LETIVA 3ª    COMPONENTE CURRICULAR BIOLOGIA 

Nº DE AULAS SEMANAIS CONFORME COMPOSIÇÃO CURRICULAR: 

4 

MÓDULOS AULA TOTAL CUMPRIDOS NO PERÍODO: 

04 AULAS 

CARGA HORÁRIA TOTAL CUMPRIDA NO PERÍODO: 

3,20 HORAS 

DATA CARGA 

HORÁRIA 

 

UNIDADES 

TEMÁTICAS/OBJETO DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS/METODOLOGIA 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

FORMAS DE 

AVALIAÇÃO 

11/11/2020 50 MINUTOS HISTOLOGIA E 

ORGANOLOGIA VEGETAL. 

FISIOLOGIA VEGETAL 

 

 

Competências 

Capacidade de analise dos processos 
ambientais que interferem no 
crescimento e desenvolvimento do 
vegetal, vias metabólicas e específicas 
para a absorção de água, nutrientes 
minerais. e a associação com os 
 eventos da transpiração, fotossíntese 
e respiração do vegetal. 
Compreender e Analisar a Fisiologia 
vegetal relacionada com a Anatomia 

Aula ao vivo via plataforma ZOOM. 

*Ministração do conteúdo com quadro 
branco e pinceis coloridos. 

*Exercícios do livro – Análise de 
questões com os alunos. 

 

As atividades propostas em 
PDF apresentam caráter 
avaliativo, as mesmas serão 
corrigidas, pelo professor 
como forma de verificação 
do processo ensino e 
aprendizado do educando. 

 

Atividades 

desenvolvidas em 

sala de aula junto 

com o professor. 

Análise de questões, 

trabalhos 

individuais. 

Atividades 

avaliativas. 

12/11/2020 50 MINUTOS 

13/11/2020 50 MINUTOS 



dos tecidos vegetais; 
Habilidades 

Identificar os Tecidos vegetais; 
Relacionar o crescimento vegetal com 
os eventos Fisiológicos e ambientais ; 
Realizar experimentos práticos para os 
enventos de absorsão de água, 
nutrição mineral, fotossíntese e 
transpiração vegeta. 
 

 

 

 

 
Coronel Fabriciano, ___de ____________________de 2020                                                                                                           _____________________________________. 
                                                                                                                                                                                                                                     Assinatura do Coordenador 
 
____________________________________________________________________________                                _____________________________________ 

                                            Assinatura(s) do(s)  Professor(es)                                                                                     Assinatura do Diretor  
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Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL      Disciplina: Matemática             

Professora: Filipe Duarte            Etapa : 3ª            Ano: 201 e 202  EM  Data: 09/11/2020 – 13/11/2020 

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

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA  

 

 

 

 

11/11/20 

 

 

Livro 3 – Frente C –Capitulo 6 

 

Pirâmides  

 

Aula online Via Zoom  

 

Correção de Propostos 1 a 20. 

 

Atividades pág. 122 20 a 24. 

 

Dever Seção Enem. 

EM13MAT504) Investigar processos de 

obtenção da medida do volume de prismas, 

pirâmides, cilindros e cones, incluindo o 

princípio de Cavalieri, para a obtenção das 

fórmulas de cálculo da medida do volume 

dessas figuras 

(EM13MAT309) Resolver e elaborar 

problemas que envolvem o cálculo de áreas 

totais e de volumes de prismas, pirâmides e 

corpos redondos em situações reais (como 

o cálculo do gasto de material para 

revestimento ou pinturas de objetos cujos 

formatos sejam composições dos sólidos 

estudados), com ou sem apoio de 

tecnologias digitais. 

 

 

 

 

13/11/2020 

 

Livro 3 – Frente C –Capitulo 6 

 

Pirâmides  

 

Aula online Via Zoom  

 

Correção de Atividades  

Seção Enem. 

EM13MAT504) Investigar processos de 

obtenção da medida do volume de prismas, 

pirâmides, cilindros e cones, incluindo o 

princípio de Cavalieri, para a obtenção das 

fórmulas de cálculo da medida do volume 

dessas figuras 

(EM13MAT309) Resolver e elaborar 

problemas que envolvem o cálculo de áreas 



totais e de volumes de prismas, pirâmides e 

corpos redondos em situações reais (como 

o cálculo do gasto de material para 

revestimento ou pinturas de objetos cujos 

formatos sejam composições dos sólidos 

estudados), com ou sem apoio de 

tecnologias digitais. 

 

 


