
 

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

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

    Data: 09/11/20 

  CRONOGRAMA_SEMANA 31_ 2020 - E. Médio - 3ºs anos (3º Bimestre)  
Horário Segunda (09/11)  Terça (10/11) Quarta (11/11) Quinta (12/11) Sexta (13/11) 

 

07:10 

Física I (Everton) 
Live com Meet: movimentos periódicos 

 

Matemática I (Jaime) 

Live com Meet:  Equação da reta – parte 1 

 

Química I (Bonoto) 

Aula YouTube Equipe 

https://youtu.be/wItwzxpmeHw   

Matemática II (Marquinhos) 

Live com Meet:  discussão de um sistema 

 

Literatura (Tatiana) 

Live com Meet: Pré-Modernismo 

 

 
08:00 

Biologia I (Fabrício) 
Live com Meet: aves e mamíferos 

 

Física I (Everton) 

Live com Meet: movimentos periódicos 

 

Geografia II (Thiago) 

Live com Meet: correção T2 

 

Matemática I (Jaime) 

Live com Meet: Equação da reta - parte 2 

 

Química I (Bonoto) 

Live com Meet: tira-dúvidas 

 

 
08:50 

Literatura (Tatiana) 

Live com Meet: Pré-Modernismo 

 

Geografia I (Leonardo) 

Live com Meet: exercícios da p. 658 a 660 

 

História II (Matheus) 

Live com Meet: revisão ENEM  

 

Inglês (Ana Paula) 

Live com Meet: correção T2 e início do capítulo 
4 – apostila 3 

  

Biologia II (Bernardo)  

Aula YouTube Equipe – genética: interação 

gênica e epistasia 

Link disponibilizado nos grupos de WhatsApp 

 
10:00 

Matemática III (Jorge)  

Live com Meet: correção T2 e equação 
logarítmica p.191 a 195 

 

Redação (Maika) 

Live com Meet: estrutura e montagem do 
tema 

  

Geografia II (Thiago) 

Live com Meet: continente europeu e 
separatismos 

 

Física II (Lélio) 

Live com Meet: geradores e associção de 
geradores 

 

Biologia II (Bernardo) 

Aula YouTube Equipe – genética: interação 

gênica e epistasia 

Link disponibilizado nos grupos de WhatsApp 

 

10:55 
Redação (Maika) 

Pesquisar sobre o tema “desafios para o parto 

humanizado no Brasil” 

História I (Alessandro) 

Live com Meet: Guerra dos Balcãs 

 

Biologia I (Fabrício) 
Live com Meet: sistema circulatório e 

imunológico  

Português (Wuilton) 

Aula SAE: oração sub. Adverbial I 

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

História I (Alessandro) : 10h:30min 
Live com Meet: Guerra do Iraque 

 

11:45 
Matemática II (Marquinhos) 

Aula YouTube Equipe – discussão de um sistema 

Link disponibilizado nos grupos de WhatsApp 

Matemática III (Jorge)  

Live com Meet: equação logarítmica  
 

Sociologia (Vinícius) 

Live com Meet: Fenômenos sociológicos 
 

Física II (Lélio) 
Live com Meet: receptores elétricos 

 

Português (Wuilton) 

Aula SAE: oração sub. Adverbial II 
 Agendada em https://ava.sae.digital/ 

14:00 
 Educação Física (Rafael e Wallace) 

 Aula YouTube Equipe – lutas 
https://drive.google.com/file/d/1MNQuQZ3SnzHL0yn

1TMoeZLDh85LF2bX1/view?usp=sharing  

 Trabalho no portal do colégio 

     

14:30 
Química (Marcelos) - 14h:30min 

Live com Meet: reações de oxidação 

 

Educação Física (Rafael e Wallace) 

Aula YouTube Equipe – funcional 

https://youtu.be/o0yLOcsXvtI   

Física I (Everton) 

Aulas SAE: introdução à Termologia 

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

  

16:00 
Educação Física (Rafael e Wallace) 

https://drive.google.com/file/d/1d6L92Ie1tj76T

TZJQ8tsKH35rS-y6VO9/view?usp=sharing    

 

 

 Filosofia (Alessandro)  
Live com Meet: Contratualismo 

 

 
 

 
      

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 videoaula foi gravada pelo nosso professor e disponibilizada no 

canal do YouTube da escola; 2. “YouTube SAE”: a videoaula 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 sua introdução 

no canal da escola a fim 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 disponíveis no telefone da coordenação.  

REDAÇÃO 1000: TEMA 15: https://forms.gle/WdM7sjZ7vSayFBjN8  

 

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.  
 

 


