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

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 = 21/09 A 25/09/2020 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA                Competências e Habilidades 

 

 

02 AULAS 
POR 
SEMANA 

 

LIVRO 03 –  

CAPÍTULO 06 

MODERNISMO 1ª 
FASE 

 

Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 

 

 - Aula expositiva – Modernismo 1ª fase 

 

- Slides produzidos pela professora 

 

- Aula expositiva sobre os Manifestos de Oswald de Andrade. 

 

- Esquema para estudo: resumo da matéria anotado em 

caderno. 

 

 
 • 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) 

 

 

 

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


 
                                                                                                                               “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL                                                                                 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 = 21/09 a 25/09/2020 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA                Competências e Habilidades 

 

02 AULAS POR 
SEMANA 

 

 

 PREPARANDO PARA O 
ENEM 

 

DISSERTAÇÃO-
ARGUMENTATIVA 

 

Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 

 

-  Elaboração do texto dissertativo-argumentativo.  

 

-Correção dos textos produzidos em aula anterior: Os 

impactos da gravidez na adolescência 

 

 

Produção textual. 

Tema: Os dilemas das queimadas nas florestas 

brasileiras 

 

(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: 21/09/2020 – 26/09/2020 

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

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA  

23/09/2020  

 

Livro 3 – Frente B –Capitulo 3 

Probabilidades  

Aula online Via Zoom  

 

 

Correção de atividades  

 

Seção Enem. (1 a 19) 

 

Dúvidas referentes ao conteúdo da avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EM13MAT106) Identificar situações da 

vida cotidiana nas quais seja necessário 

fazer escolhas levando-se em conta os 

riscos probabilísticos (usar este ou aquele 

método contraceptivo, optar por um 

tratamento médico em detrimento de outro 

etc.). 

 

(EM13MAT311) Identificar e descrever o 

espaço amostral de eventos aleatórios, 

realizando contagem das possibilidades, 

para resolver e elaborar problemas que 

envolvem o cálculo da probabilidade. 

(EM13MAT312) Resolver e elaborar 

problemas que envolvem o cálculo de 

probabilidade de eventos em experimentos 

aleatórios sucessivos. 

 

(EM13MAT407) Interpretar e comparar 

conjuntos de dados estatísticos por meio de 

diferentes diagramas e gráficos 

(histograma, de caixa (box-plot), de ramos 

e folhas, entre outros), reconhecendo os 

mais eficientes para sua análise. 

(EM13MAT511) Reconhecer a existência 

de diferentes tipos de espaços amostrais, 

discretos ou não, e de eventos, 



 

 

equiprováveis ou não, e investigar 

implicações no cálculo de probabilidades. 

 

 

 

 

 

25/09 

 

 

Livro 3 – Frente B –Capitulo 3 

Probabilidades 

 

 

Livro 3 – Frente C –Capitulo 5 

 

Prismas  

Aula online Via Zoom  

 

 

 

Continuação da Correção de atividades  

 

Seção Enem. (1 a 19) 

 

 

 

 

Prismas – Introdução  

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. 

 

 

 



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

Professora: CÉLIS ÂNGELA                                                                                         Ano: 1º Ano  
 

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

PLANEJAMENTO SEMANAL = 21/09 a 25/09/2020 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA                Competências e Habilidades 

 

02 AULAS POR 
SEMANA 

 

 

 PREPARANDO PARA O 
ENEM 

 

DISSERTAÇÃO-
ARGUMENTATIVA 

 

Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 

 

-  Elaboração do texto dissertativo-argumentativo.  

 

-Correção dos textos produzidos em aula anterior: Os 

impactos da gravidez na adolescência 

 

 

Produção textual. 

Tema: Os dilemas das queimadas nas florestas 

brasileiras 

 

(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: Geografia             

Professor(a): Soraya Rodrigues            Etapa : 3ª            Ano: 2º  EM  Data:  23/09/20 a 25/09/20 

 

  
 

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

DATA CONTEUDO METODOLOGIA HABILIDADES 

 

23/09/20 (201) 

24/09/20 (202) 

 

Livro 03 Capitulo 7: 
Regionalização do Brasil: 
Região Norte 

 
Aula expositiva no zoom 
Exercicios propostos 

EM13CHS504     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. 

 

 

25/09/2020 

(201 e 202) 

 

Livro 03 Capitulo 7: Região 
Nordeste 

 
Aula expositiva sobre a Região Nordeste 

EM13CHS502     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 
 
EM13CHS204     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) e considerando os conflitos 
populacionais (internos e externos), a 
diversidade étnico-cultural e as características 
socioeconômicas, políticas e tecnológicas. 



 

 
 



                         
                                                                              “ 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: 21  A  25/09/2020 

 

  
 

DATA DISCIPLINA CONTEUDO COMPETÊNCIAS/HABILIDADES METODOLOGIA 
 

 

 

 

21/09 
a 
25/09 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

. 

 

 

 

 

 

  

-Capítulo 19 • Era Vargas 
 
- Documentário sobre o 
período. 
 
-Capítulo 20 – O período 
democrático 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 e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas 

dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneas (fluxos 

populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores 

éticos e culturais, etc.), bem como suas interferências nas decisões 

políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. (BNCC–

EM13CHS202)  

• Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões 

culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no 
mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis. (BNCC–
EM13CHS205)  

• Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias 
e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade 
e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de 
eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, 
de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a 
esses processos e às possíveis relações entre eles. (BNCC– 
EM13CHS201)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-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:  22/9 a 25/9/2020 

 

  
 

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 

22/9 e 

24/9/2020 

Livro 4 Frente A Capítulo 7 

Trabalho termodinâmico  

 

Aula online no ZOOM. 

Atividades do livro: 

Exercício de aprendizagem número: 

01. 

Exercício proposto número: 02. 

(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. 

 

24/9 e 

25/9/2020 
Livro 3 Frente A e B Capítulo 6 Revisão para avaliação I. 

 



 
“Educando para a Glória de Deus” 

 

 

DATA CONTEÚDO  METODOLOGIA/ RECURSO DIDÁTICO HABILIDADE 

2109/2020 

a 

26/09/2020 

 
 
 
Volume 2- Livro Bernoulli. 
Gramática: Texto, Reflexão e Uso 
(CEREJA) 
 
 

• Interpretação textual- propagandas 
• Crase 
 
 

 
 
Aula remota através do grupo “Português” no Whatsapp. 
Aula remota: uso da plataforma Zoom 
Correção das atividades da Gramática, p. 362 
Correção dos Exercícios Propostos. 
Atividades revisionais sobre crase (Zoom). 
Atividades de interpretação textual. (Zoom). 
Avaliação I- 12,0 pontos. (Classroom). 
 

 
 
(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos. 
 
 
(EF15LP04) Identificar o efeito 
desentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos. 
 
 



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

Professor(a): Edmilson Teixeira   Etapa : 3ª   Ano: 2º Turmas: 201 e 202    
Data:21, 22   e 25 Setembro ( 25 setembro – sábado letivo horário de sexta-feira / Avaliação 1)                                                                   

 

  
            
 
DATA CONTEUDO METODOLOGIA COMPETENCIAS E HABILIDADES 
 
 
 
21/09/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/09/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/09/2020 
 
Sábado 
letivo 
horário de 
sexta-feira 
 

 
 
 
Phrasal verbs:  
To break 
 
Reading text: 
Interpretaçao de 
textos –
gramática e 
vocabulário 
 
MODAL 
VERBS 
 
 
 
 
 
 
REVISÃO 
GRAMATICAL 
p/ Avaliação 1 
3ª etapa 
Livro 2 Frente A  
Capítulo 6 
Livro 3 Frente A 
capítulo 7 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 1 
– 3ª ETAPA 

 
 
 
Zoom e WhatsApp: Aula 
expositiva multimídia e 
vídeo aula plataforma Meu 
Bernoulli 
 
 
Livro 3 Frente A capítulo 7 
Correção de exercícios ( 
Homework) exerc. 1 e 2 p. 
10 e 11 /  
 
 
 
 
 
 
 
Revisão gramatical para 
Avaliação 1 3ª etapa 
 
GOOGLE FORMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOOGLE FORMS 

 
• Fazer uso da Língua Inglesa para expor 
pontos de vista, argumentos e contra-
argumentos, considerando o contexto e os 
recursos linguísticos voltados para a eficácia 
da comunicação. (BNCC – EF09LI01) • 
Analisar posicionamentos defendidos e 
refutados em textos orais sobre temas de 
interesse social e coletivo. (BNCC – 
EF09LI03) • Distinguir fatos de opiniões em 
textos argumentativos da esfera jornalística. 
(BNCC – EF09LI06) • Identificar 
argumentos principais e as evidências / 
exemplos que os sustentam. (BNCC – 
EF09LI07) • Explorar ambientes virtuais de 
informação e socialização, analisando a 
qualidade e a validade das informações 
veiculadas. (BNCC – EF09LI08) • 
Compartilhar, com os colegas, a leitura dos 
textos escritos pelo grupo, valorizando os 
diferentes pontos de vista defendidos, com 
ética e respeito. (BNCC – EF09LI09) • 
Propor potenciais argumentos para expor e 
defender pontos de vista em texto escrito, 
refletindo sobre o tema proposto e 
pesquisando dados, evidências e exemplos 
para sustentar os argumentos, organizando-
os em sequência lógica. (BNCC – 
EF09LI10) • Reconhecer, nos novos 
gêneros digitais (blogues, mensagens 
instantâneas, tweets, entre outros), novas 
formas de escrita (abreviação de palavras, 
palavras com combinação de letras e 
números, pictogramas, símbolos gráficos, 
entre outros) na constituição das mensagens. 
(BNCC – EF09LI13) • Debater sobre a 
expansão da Língua Inglesa pelo mundo, em 
função do processo de colonização nas 
Américas, África, Ásia e Oceania. (BNCC – 
EF09LI17) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Professor(a): Michele Lana Mourão Fernandes            Etapa : 2ª            Ano: 2º  EM  Data:  17/09/2020 e 24/09/2020 

 

  
 

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 

 

 

17/09/2020 

 

 

Livro 03 Frente A –Estatística 

Aula expositiva utilizando a plataforma Zoom- 
Medidas de tendência central  

ATIVIDADE DE SALA- Correção das atividades 
página 16 e 17  

EXPLICAÇÃO: Medidas de Dispersão  

DEVER: Exercícios de Aprendizagem página 22. 

  

 

 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. 

24/09/2020  

 

Livro 03 Frente A –Estatística 

Aula expositiva utilizando a plataforma Zoom- 
Fazer a correção dos exercícios de aprendizagem da 
aula do dia 17/09. 
 
DEVER : Exercícios propostos do capítulo. 

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. 

 


