
 

Colégio Equipe de Juiz de Fora 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

Rua São Mateus, 331 - São Mateus - (32) 3232-8686 

    Data:03/11/2020 

  CRONOGRAMA_SEMANA 30_ 2020 - E. Médio - 1ºs anos (3º Bimestre)  
Horário Segunda (02/11)  Terça (03/11) Quarta (04/11) Quinta (05/11) Sexta (06/11) 

 
07:10 

 Redação (Maika) 
Pesquisar sobre o tema: “o comportamento do brasileiro 

no trânsito” 
https://youtu.be/uV_K5qA2KLQ  

História II (Matheus) 
 Live com Meet: revisão 

 

Ana Paula (inglês) 
  Atividades em Sae Digital - Livro 3/ Conceito 

Plantão em aplicativo Whtasapp 

Química (Marcelos) 
Atividade em AVA SAE – Hibridações 
Agendadas em https://ava.sae.digital/ 

 
08:00 

 Matemática I (Marquinhos) 
Aula YouTube Equipe: Funções exponenciais: exercícios de 

gráficos e problemas  
Link disponibilizado nos grupos de Whatsapp  

Biologia II (Bernardo)  
Live com Meet: resolução de exercícios 

 

Física (Lélio)  
 Fazer os exercícios 1ao 3 (praticando, pág 345 - livro 3) e 1 

ao 3 (Desenvolvendo habilidades, pág 346 - livro 3) 

Química (Marcelos)  
Aula YouTube Equipe – conteúdo complementar 

Link disponibilizado nos grupos de Whatsapp 

 
08:50 

 História I (Fernando) 
Live com Meet: Plantão tira dúvidas 

 

Biologia II (Bernardo)  
Live com Meet: resolução de exercícios 

 

Física (Lélio) 
Live com Meet - Correção dos exercícios 

 

Física (Lélio) 
Equipe Youtube - Gravitação Universal parte 2 (livro 3, páginas 

241 à 243) 
https://youtu.be/j-Y0TGZ08ho  

 
10:00 

 Geografia II (Leonardo) 
Leitura da pág 473 

Português (Gisela) 
Aula SAE preposição  

Agendadas em https://ava.sae.digital/ 

Química (Marcelos)  
Atividade em AVA SAE – Hibridações 

Agendadas em https://ava.sae.digital/ 

Biologia I (Anderson) 
 Fazer atividades em AVA SAE: tecidos musculares 

https://ava.sae.digital/  
 

10:55 
 Matemática I (Marquinhos) 

Aula YouTube Equipe: Funções exponenciais: exercícios de 
gráficos e problemas  

Link disponibilizado nos grupos de Whatsapp 

Sociologia (Vinícius) 
Aula SAE - 68 - Trabalho e Sociedade - Aula 02 

Agendadas em https://ava.sae.digital/ 
 

Química (Marcelos) 
Atividade em AVA SAE – Hibridações 

Agendadas em https://ava.sae.digital/ 

Física (Lélio) 
 Fazer a lista 12 disponibilizada no site do colégio 

11:45 
 Português (Gisela) 

Aula SAE preposição  
Agendadas em https://ava.sae.digital/  

Geografia I (Thiago) 
A transposição do rio São Francisco - 

https://www.youtube.com/watch?v=GiarchSDSGU&list=RD
GiarchSDSGU&start_radio=1  

A obra e impactos da transposição - 
https://www.youtube.com/watch?v=4gZEW3CPEMY  

História I (Fernando) 
Live com Meet: Plantão  

 

Literatura (Tatiana) 
Live com Meet: apostila 3- Tropicalismo e Concretismo 

 

14:00 
 SIMULADO PISM I 

DIA 1 
SIMULADO PISM I 

DIA 2 

Educação Física (Rafael e Wallace) 
https://youtu.be/EB1OA3xee1I  

SOCIOLOGIA 
https://forms.gle/xGoQnvf3qfkL3zBv8  

14:30 
  

 

 FILOSOFIA 
https://forms.gle/rJfhCSoFyhh1fCDx5  

15:00 
   

 

Filosofia (Alessandro) 15h:00min. 
Live com Meet: Tomás de Aquino 

 

INGLÊS 
https://forms.gle/kqk1p76bamEotTbDA  

 
  

 

 REDAÇÃO 
https://forms.gle/bykdYXpJdCgo5UUX7  

Prezados estudantes, iniciamos mais uma semana de uma rotina de estudos. O cronograma é uma importante ferramenta para o prosseguimento dos estudos. Fiquem atentos às designações: 1. “YouTube EQUIPE”: a vídeo aula foi gravada pelo nosso 
professor e disponibilizada no canal do YouTube da escola; 2. “YouTube SAE”:  a  vídeo  aula  é  gravada  pelo  nosso  parceiro  SAE DIGITAL  e  está disponível  no  YouTube  do Sistema;  3. “Live com Google Meet”: a aula/plantão será ao vivo com nosso professor (atentar-
se ao horário), mas será gravada para introdução da mesma no canal da escola afim de poder ser consultada posteriormente; 4. Material disponível em SITE EQUIPE: exercícios, aulas em ppt, documentos, atividades, avaliações bem como esse cronograma, 
estão disponíveis em: Aluno> Ensino Médio> Material de apoio. Estamos cientes de que qualquer ação que façamos, nunca substituiremos a presença do educador junto ao educando, mas estamos à disposição, informando periodicamente os estudantes 
pelos grupos criados no WhatsApp e estamos disponíveis no telefone da coordenação. Boa semana “30” a todos! 
 
Gincana Virtual Interclasse : Criada com o intuito de movimentar os estudantes e toda a comunidade escolar em torno de desafios semanais como jogos online, atividades físicas e mentais, entre outros. A participação é essencial para socialização e cumprimento das atividades 
que estimulam a colaboração, espírito de equipe e solidariedade.  
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