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 Cronograma_Semana 30_ 2020 - E. Médio - 2ºs anos (3º Bimestre) 

 

  
 

Horário Segunda (02/11)  Terça (03/11) Quarta (04/11) Quinta (05/11) Sexta (06/11) 

 
07:10 

 História I (Matheus)  
Live com Meet: revisão 

 

Português (Victor) 
Aula SAE concordância verbal 

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

Física II (Lélio) 
Equipe Youtube – Lentes esféricas parte 1 e 2 (livro 3, 

páginas 338 à 344) 
https://youtu.be/8zc7XNr4aFE  

Química I (Anderson) 
Aula YouTube SAE: petróleo 

 https://youtu.be/ArFXSn_LLSg  

 
 

08:00 

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

Biologia II (Fabrício) 
Fazer atividades em AVA 

1. Introdução à botânica, 2. Briófitas e Pteridófitas   
3. Gimnospermas e Angiospermas em 

https://ava.sae.digital/ 

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

Literatura (Tatiana) 
Live com Meet: Material/extra- análise poemas - 

Augusto dos Anjos 
 

 
08:50 

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

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

Química II (Bonoto) 
Lista de exercícios sobre Termoquímica 

Matemática II (Jaime) 
Live com Meet: Noções de estatística 

 

Química II (Bonoto) 
Live com Meet: plantão tira-dúvidas 

 

 
 

10:00 

 Matemática I (Jorge) 
Aula SAE YouTube: Progressão aritmética I (aula 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=eA6c3knwCBc  

Sociologia (Vinícius) 
Aula SAE - 78 - Religião e Economia - Aula 02 

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

História II (Fernando) 
Live com Meet: Plantão 

 

Química I (Anderson) 
Aula YouTube Equipe: bioquímica 

https://youtu.be/BDYPH1jwOLY  

 
10:55 

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

 

Português (Victor) 
Aula SAE concordância verbal 

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

Física II (Lélio) 
Fazer os exercícios praticando e desenvolvendo 

habilidades (livro 3, páginas 346 e 347 

Biologia I (Bernardo) 10h:55min às 12h:25min 
Live com Meet: resolução de exercícios 
https://meet.google.com/xji-aaxr-jqg  

 
11:45 

 Geografia I (Leonardo) 
 Fazer exercícios pág 619 

 

Matemática I (Jorge) 
Aula SAE YouTube: Progressão aritmética I (aula 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=t1VpT2YqUTY&t=
20s  

Matemática II (Jaime) 
Live com Meet: Noções de estatística 

 

Biologia I (Bernardo) 10h:55min às 12h:25min 
Live com Meet: resolução de exercícios 
https://meet.google.com/xji-aaxr-jqg  

 
14:00 

 SIMULADO PISM II 
DIA 1 

SIMULADO PISM II 
DIA 2 

SOCIOLOGIA 
https://forms.gle/dimjweNtcRyTQdcZ8  

 

 
 

15:00 

    FILOSOFIA 
https://forms.gle/3v2LTZEyTVoP7cLH9  

Filosofia (Alessandro) – 15h:00min. 
Live com Meet: Fenomenoloogia 

 

    INGLÊS 
https://forms.gle/C6D45TZgDYywq6VV7  

 

    REDAÇÃO 
https://forms.gle/Akh7LcuE54hTXzdZA  

 

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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