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

                        Professor(a): Edmilson Teixeira                                             
                        Data:  semana de 19 a 23 de outubro  ( aulas dias 19, 20 de outubro )                      Etapa : 3ª               Ano:2º    Turmas: 201/ 202                                                                 
 

  

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA COMPETENCIAS E HABILIDADES 

 

19 OUT 

 

Livro 3 Frente A 

capítulo 8 

 

*False cognates 

 

*Causative form 

 

*Interpretação de 

texto 

 

Livro 3 Frente A 

capítulo 9 

*Discourse 

markers review 

 

Zoom e WhatsApp: Aula 

expositiva multimídia e vídeo 

aula plataforma Meu Bernoulli 

 

Resolução  dos exercícios :  

 

Proposed exercises / ENEM 

exercises 

 

Páginas 27 a 30  

 

Aula expositiva e aplicação de 

exercício. 

exercício 2 p. 36 

 

• 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 :Competência de área: 2 Habilidades: 6 e7 

 

20 OUT  

 

 

 

Livro 2 Frente A 

capítulo 9 

 

*False cognates 

 

* conditional 

clauses 

 

 

Zoom e WhatsApp: Aula 

expositiva multimídia e vídeo 

aula plataforma Meu Bernoulli   

 

Resolução de exercícios de 

aprendizagem: Proposed 

exercises / ENEM exercises, 

exercício 2 p. 36 

 

• 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: 19/10 A 23/10/2020 

 

  
 

DATA DISCIPLINA CONTEUDO COMPETÊNCIAS/HABILIDADES METODOLOGIA 
 

 

19/10 
a 
23/10 

 

 

 

HISTÓRIA 

. 

 
 

 

 

  

Livro 04 Frente A  
-Capítulo10: Descolonização 
afro-asiática 

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        Disciplina: Matemática             

Professor(a): Michele Lana Mourão Fernandes            Etapa : 3ª            Ano: 2º  EM  Data:  22/10/2020 e 29/10/2020 

 

  
 

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

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA COMPETÊNCIAS/HABILIDADES 

 

 

22/10/2020 

 

 

Livro 03 Frente A –Matrizes 

Aula expositiva utilizando a plataforma Zoom- 

Explicação de Matrizes  

DEVER: Exercícios de Aprendizagem página 

37,38,40 e 42. 

  

 

 Identificar os tipos de matrizes. 

 

Construir matrizes; 

 

Somar e subtrair matrizes. 

 

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA COMPETÊNCIAS/HABILIDADES 

 

 

29/10/2020 

 

 

Livro 03 Frente A –Matrizes 

Aula expositiva utilizando a plataforma Zoom- 

Correção com os alunos; Multiplicação de Matrizes 

DEVER: Exercícios página 43. 

  

 

 

Representar e interpretar uma tabela de 

números como matriz e identificar os 

vários tipos de matrizes; 

 

Efetuar cálculos envolvendo as operações 

com matrizes. 

 

 



                         
                                                                              “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO MENSAL              Disciplinas: Filosofia/Sociologia        
Professor(a): Dílson Antônio de Oliveira               Etapa : 3ª                                  Série: 2º  EM                        Data: 01  A  30/10/2020 

 

  
 

DATA DISCIPLINA CONTEUDO COMPETÊNCIAS/HABILIDADES METODOLOGIA 
 

 

01/10/20 

a 

30/10/20 

 

 

FILOSOFIA 

 

. 
 

-Livro II - Capítulo 05: Os 

gênios da filosofia alemã: 

Hegel, Marx e 

Nietzsche.(continuação) 

 

Livro II – Capítulo 06: O 

Positivismo e a divinização 

da ciência. 

• Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a 

identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a 

identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no 

tempo e no espaço. (BNCC–EM13CHS104)  

 

• Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas 

em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e 

de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, 

sociais, ambientais e culturais. (BNCC–EM13CHS101) 

 
-Aulas na plataforma 

Zoom/Vídeo-aula – resumo 

– charges/Atividades do 

livro/Correção das 

atividades com pequenos 

áudios explicativos; 

 

 

 

 

01/10/20 

a 

30/10/20 

 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

-Livro II - Capítulo 06: 

Regimes e sistemas de 

governos. 

 

• Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das 

transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no 

mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos 

valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas. (BNCC–

EM13CHS504) 

• Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação 

de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de 

diferentes agentes (como grupos sociais e culturais, impérios, Estados 

Nacionais e organismos internacionais) considerando os conflitos 

populacionais (internos e externos), a diversidade étnico-cultural e as 

características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. (BNCC–

EM13CHS204)  

 

 

 

 

 

 

-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        Disciplina: Física             

Professor(a): Kelson Zanuth Magalhães             Etapa : 3ª            Ano: 2º  EM              Data: 6/10 a 9/10/2020 

 

  
 

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 

6/10 e 

8/10/2020 

Livro 4 Frente A Capítulo 7  

1ª Lei da Termodinâmica nas 

transformações. 

Aula online no ZOOM.  

Atividades do livro: 

Exercício de aprendizagem número: 

06. 

Exercícios proposto números: 14 e 

22. 

(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. 
8/10 e 

9/10/2020 

Livro 4 Frente B Capítulo 7  

Interferência de percurso. 

Aula online no ZOOM. 

Atividades do livro: 

Exercício de aprendizagem número: 

13. 

Exercícios proposto números: 23, 25 

e 26. 

Exercícios seção ENEM: 02. 

 



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

Professor(a): Michele Lana Mourão Fernandes            Etapa : 3ª            Ano: 2º  EM  Data:  08/10/2020 

 

  
 

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

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA COMPETÊNCIAS/HABILIDADES 

 

 

08/10/2020 

 

 

Livro 03 Frente A –Estatística 

Aula expositiva utilizando a plataforma Zoom- 

Medidas Dispersão; Correção com os alunos  

DEVER: Exercícios propostos página 26(18 ao 26) 

  

 

 Organizar dados coletados por meio de 

fontes diversas, em tabelas simples e de 

dupla entrada.  

 

Interpretar informações e dados explícitos 

e implícitos em tabelas simples e de dupla 

entrada. 

 



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

Professor(a): Kelson Zanuth Magalhães             Etapa : 3ª            Ano: 2º  EM              Data: 20/10 a 23/10/2020 

 

  
 

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 

20/10 e 

22/10/2020 

Livro 4 Frente A Capítulo 7  

1ª Lei da Termodinâmica nas 

transformações, transformação 

adiabática e expansão livre. 

Aula online no ZOOM.  

Atividades do livro: 

Exercício de aprendizagem número: 

11 e 12. 

Exercícios proposto números: 07. 
(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. 
22/10 e 

23/10/2020 

Livro 4 Frente B Capítulo 7  

Experimento de Young e ondas 

estacionárias. 

Aula online no ZOOM. 

Atividades do livro: 

Exercício de aprendizagem número: 

15. 

Exercícios proposto números: 21, 26, 

28. 

Exercícios seção ENEM: 02. 

 



                                                                    Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91:2  

SEMANA: 19/10/2020 A 23/10/2020 

DATA CONTEUDO  METODOLOGIA                 Competências e Habilidades  

 

 

19/10/2020 

 

a 

23/10/2020 

 

02 AULAS 

SEMANAIS 

  

LIVRO 04 –   

CAPÍTULO 07  

MODERNISMO 

2ª FASE  

  

Recurso tecnológico: ZOOM e 
Whatsapp  

  

- Aula expositiva – Modernismo 
2ª fase  

  

- Slides produzidos pela 
professora (autores e obras) 

  

- Resumo de algumas obras 

importantes dessa fase. 

  

• Analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre obras de diferentes autores e gêneros literários de um mesmo 
momento histórico e de momentos históricos diversos, explorando os modos como a literatura e as artes em geral se 
constituem, dialogam e se retroalimentam. (BNCC–EM13LP50)  
  
  

• Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes gêneros literários (a apreensão pessoal do 

cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla perspectiva da 

vida humana e social dos romances, a dimensão política e social de textos da literatura marginal e da periferia, etc.) para 

experimentar os diferentes ângulos de apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura. (BNCC–EM13LP49)  

  

 

  
                                                                                                       “ Educando para a Glória de Deus”   
    
  
  
Natureza do Trabalho:   PLANEJAMENTO SEMANAL – OUTUBRO                  Disciplina:  LITERATURA   
  

Professor  a  :  CÉLIS ÂNGELA                        Ano :   2 º Ano    
  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/91/2+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/91/2+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/91/2+


 
                                                                                                                               “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL      - Outubro                                                              Disciplina: REDAÇÃO    
 

Professora: CÉLIS ÂNGELA                                                                                         Ano: 2º Ano  
 

Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91:2 

PLANEJAMENTO SEMANAL 19/10 a 23/10 

Obs: O Portfólio será entregue em Novembro com todas as redações trabalhadas na plataforma 

(elas foram corrigidas e orientadas pela professora) – Valor: 7,0 pts 

 
DATA CONTEUDO METODOLOGIA                Competências e Habilidades 

 

 

 

19/10/2020 

a 

23/10/2020 

 

02 aulas por 
semana. 

 

 PREPARANDO PARA O 
ENEM 

 

DISSERTAÇÃO-
ARGUMENTATIVA 

 

Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 

 

-  Elaboração do texto dissertativo-argumentativo.  

 

                 Produção textual. 

Tema 05 – A automedicação e o uso 

indiscriminado de medicamentos. 

 

 
 

(02 horas aulas para elaborar, corrigir e passar a limpo)  

 

 

 

 

 

 

 

*Estabelecer relações de interdiscursividade e 

intertextualidade para explicitar, sustentar e conferir 

consistência a posicionamentos e para construir e corroborar 

explicações e relatos, fazendo uso de citações e paráfrases 

devidamente marcadas. (BNCC–EM13LP04)  

 

• Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na 

produção como na leitura / escuta, considerando a construção 

composicional e o estilo do gênero, usando / reconhecendo 

adequadamente elementos e recursos coesivos diversos que 

contribuam para a coerência, a continuidade do texto e sua 

progressão temática, e organizando informações, tendo em 

vista as condições de produção e as relações lógico- -

discursivas envolvidas (causa / efeito ou consequência; tese 

/ argumentos; problema / solução; definição / exemplos, 

etc.). (BNCC–EM13LP02) 
 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/91/2+


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

Professora: Filipe Duarte            Etapa : 3ª            Ano: 201 e 202  EM  Data: 19/10/2020 – 23/10/2020 

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

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA  

 

 

 

 

21/10/20 

 

 

 

Livro 3 – Frente C –Capitulo 5 

 

Prismas  

Aula online Via Zoom  

 

Volume de Prismas. 

 

Correção Atividades pág. 94,95,96 17 a 22. 

 

Atividades Propostos (Dever) 

1 a 20. 

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. 

 

 

 

 

23/10/2020 

 

Livro 3 – Frente C –Capitulo 5 

 

Prismas 

Aula online Via Zoom  

 

Correção de Atividades. 

 

Atividades pág. 98 15 a 21. 

 

Dever pág. 99 e 100 22 a 29. 

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. 

 

 


