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Cronograma_Semana 11_ 2020 - E. Médio - 2ºs anos (3º Bimestre) 
 

  
 

Horário Segunda (16/11) Terça (17/11) Quarta (18/11) Quinta (19/11) Sexta (20/11) 

 
07:10 

Literatura (Tatiana) 

Live com Meet:pré-modernismo – 
poemas 

 

História I (Matheus)  
Live com Meet: ideologias operárias no 

século XIX 
 

Português (Victor) 
Live com Meet: regência verbal 

 

Física II (Lélio) 
Live com Meet: correção de exercícios 

 

Química I (Anderson) 
Live com Meet: Isomeria 

 

 
 

08:00 

Física I (Everton) 
Live com Meet: introdução à 

Termodinâmica– energia interna 
 

Educação Física (Rafael e Wallace) 
Aula YouTube Equipe – lutas 

https://drive.google.com/file/d/1d81scDXzm3_zG
dQu6hevRqasN9Yr59yc/view?usp=sharing 

Trabalho no portal do colégio 

Biologia II (Fabrício) 

Live com Meet: frutos e sementes 
 

Inglês (Ana Paula) 
Live com Meet:capítulo 4 

 

Literatura(Tatiana) 

Live com Meet: pré-modernismo – poemas 
 

 
08:50 

Geografia I (Leonardo) 

Ler as páginas 624 e 625 

Redação (Maika) 
Live com Meet: capítulo 4 

 

Química II (Bonoto) 

Fazer lista de exercícios de Lei de Hess 
(disponibilizada no site  do Equipe) 

Matemática II (Jaime) 
Live com Meet: tipos de gráficos 

 

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

 

 

 
10:00 

Física I (Everton) 
Live com Meet: introdução à 
Termodinâmica– exercícios 

 

Matemática I (Jorge) 
Live com Meet: resolução de exercícios das 

p. 274 a 277 
 

Sociologia (Vinícius) 
Live com Meet: Weber: a ética protestante 

e o espírito do capitalismo 
 

História II (Fernando) 
Live com Meet:Cafeicultura e Abolição do 

Tráfico Negreiro: Escravidão 
 

Química I (Anderson) 
Live com Meet: isomeria 

 

 
10:55 

Geografia II (Thiago) 
Live com Meet: geografia agrária 

brasileira 
 

Biologia I (Bernardo) 
Live com Meet: sistema digestório 

 

Português (Victor) 
Live com Meet: regência nominal 

 

Física II (Lélio) 
Aula YouTube Equipe: anomalias da visão 

https://meet.google.com/ixg-nykh-bif 
Fazer atividade disponibilizada no site do 

Equipe 

Biologia I (Bernardo) às 12h25min 
Live com Meet: Fisiologia Humana 

 

 
11:45 

Matemática I (Jorge) 
Live com Meet: resolução de exercícios 

das p. 274 a 277 
 

Geografia I (Leonardo) 
Live com Meet: p.624 e 625 

 

Matemática I (Jorge) 
Live com Meet: resolução de exercícios das 

p. 274 a 277 
 

Matemática II (Jaime) 

Plantão tira-dúvidas no WhatsApp 

Biologia I (Bernardo) 10h:55min às 12h25min 
Live com Meet: Fisiologia Humana 

 

 
14:00 

Educação Física (Rafael e Wallace) 

https://drive.google.com/file/d/1dccpws5d
Gsq57ZOkSf2HZAAeypb1kY9J/view?usp=sha

ring 

Educação Física (Rafael e Wallace) 
Aula YouTube Equipe – funcional 

https://www.youtube.com/watch?v=jwso1
CC7QVI&feature=youtu.be 

   

 
 

15:00 

  
 

  Filosofia (Alessandro)  
Live com Meet: Existencialismo II 

 
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 (atentarse ao horário), mas será gravada para sua introdução 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 disponíveis no telefone da coordenação.  

 

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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