
 
CRONOGRAMA ONLINE 2021- 2°BIMESTRE 

1°EMA – ENSINO MÉDIO 

 
TURMA: 1ºA 
DISCIPLINA: LITERATURA 
PROFESSOR: MÁRCIA  
 

Email: dramarciarrguedes@gmail.com 

Conteúdo: 
 
Capítulo 1: Humanismo 
Capítulo 2: Classicismo 

 
Atividade 1: Tarefas realizadas em aula , em casa , no Maestro e no Plural ( estudo orientado) 
com cada atividade valendo de 0 a 2,5 cada.. Atividade Individual 
 
Tarefa proposta - Capítulo 1 - parte 2 -Humanismo 
Tarefa proposta - Capítulo 2 - parte 2 - Classicismo 
 
 
Atividade 2- Análise dos três episódios da obra “Os Lusíadas” de Camões (Inês de Castro, o do 
velho do Rastelo e o do Gigante Adamastor). Leitura dos trechos e interpretação dissertativa 
(individual) ministrada em sala de aula. (peso 0 a 5), data da atividade será definida e 
comunicada em aula. Individual. 
 
Atividade 3-  Avaliação de conteúdo desenvolvido através da apostila do Bimestre,  questões 
(dissertativas/objetivas). Tema: Humanismo  
Data: 10/05/2021  Atividade individual 
(peso 0 a 10) 
 
 
Atividade 4- Avaliação de conteúdo desenvolvido através da apostila do Bimestre, questões 
(dissertativas/objetivas). Tema: Classicismo  
Data: 07/06/2021   Atividade individual 
(peso 0 a 10) 
 

COMPOSIÇÃO DA NOTA DO 2° BIMESTRE 
 
𝑴é𝒅𝒊𝒂 = 𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟏 + 𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟐 + 𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟑 + 𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟒 
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CRONOGRAMA ONLINE 2021- 2°BIMESTRE 

1°EMA – ENSINO MÉDIO 

 
TURMA: 1ºA 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA - GRAMÁTICA 
PROFESSOR: ALCINO  

 

 
Disciplina: Língua Portuguesa - Gramática  

 
Professor: Alcino Melo 

 
Observação: Todas as três atividades aplicadas serão durante as aulas ONLNE, nas quais os educandos terão 
todas as explanações necessárias para o bom desenvolvimento dos conteúdos bimestrais.  
 

 
Atividade 1: Atividade de Fixação a ser disponibilizada no grupo 1º ANO A GRAMÁTICA.  
Dígrafos e Encontros Consonantais e Vocálicos. 
 
 

  
Atividade 2: Atividade de Fixação a ser disponibilizada no grupo 1º ANO A GRAMÁTICA. 
Processos de Formação de Palavras e Acentuação Gráfica. 
 
 

 
Atividade 3: Avaliação Mista – Questões Objetivas e Dissertativas. 
Questões direcionadas aos conteúdos desenvolvidos e aplicados nas atividades de Fixação. 
 
08 de Junho: Avaliação de Conteúdo: Grupo Específico de Gramática.                                 
 

 
Link Permanente: https://meet.google.com/vcq-sakx-bdh 

 
Horário de início das aulas: Terça-feira: 09h20 e 12h10. 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/vcq-sakx-bdh


 
CRONOGRAMA ONLINE 2021- 2°BIMESTRE 

1°EMA – ENSINO MÉDIO 

TURMA: 1ºEMA 

DISCIPLINA: PRODUÇÃO DE TEXTO 

PROFESSOR: VANESSA LIMA 

 

 
(AT 1) ATIVIDADE 1:  

 23/04 -  Produção textual – Elaborar uma fábula de acordo com as orientações 

disponibilizadas na página 11 da apostila; deverá ser realizado durante o período de aula 

– Nota: 0 a 5 pontos | Envio em formato word, segundo formatação acordada em aula. 

 

 

 07/05 -  Produção textual – Elaborar uma nova versão de um conto conhecido de acordo 

com as orientações disponibilizadas na página 22 da apostila; deverá ser realizado 

durante o período de aula – Nota: 0 a 5 pontos | Envio em formato word, segundo 

formatação acordada em aula. 

 

 
 

(AT 2) ATIVIDADE 2: 

 21/05 – “Projeto Árvore de livros” – Nota: 0 a 10 pontos. 

 Obra escolhida: O aprendiz, de Taran Matharu 

 Elaborar, em grupo, um jogo (quiz, jogo da memória, jogo de adivinhação ou 

qualquer outro tipo) sobre o livro. Aproveite o momento para explorar as 

plataformas digitais e abusar da criatividade!  

 
 
 
(AT 3) ATIVIDADE 3: 

 11/06 – Lista interpretativa – Questões dissertativas e objetivas sobre o conteúdo 

desenvolvido ao longo do bimestre; realizar durante o período de aula no Maestro.; nota 

– 0 a 10 pontos. 

Observação: Os alunos que optarem pela produção do vídeo criativo (data da entrega: 

09/06), não precisarão fazer a Lista Interpretativa 

 

 
CÁLCULO DA MÉDIA BIMESTRAL:  
 

AT1 + AT 2 + AT 3: 3. 0,80 = NOTA (SEM HABILIDADES E COMPETÊNCIAS) 
 
 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1lOtJQcgZmKXRx7ehxEh2lCiMOtbwKWyL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lOtJQcgZmKXRx7ehxEh2lCiMOtbwKWyL/view?usp=sharing


 
CRONOGRAMA ONLINE 2021- 2°BIMESTRE 

1°EMA – ENSINO MÉDIO 

 
TURMA: 1º ENSINO MÉDIO A 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
PROFESSORA: NANA INOUE 
 

Disciplina:  Matemática Professora:  Nana Inoue 

Conteúdo:   
                     Capítulo 1: Funções 
                     Capítulo 2:  Funções do 1º e 2º Grau 
                     Capítulo 3: Complementos de funções I 
                     Capítulo 4: Complemento de função II 
 

Apostilas:   Apostila Ético : Unidade 2 – Funções 

 Aprofundamento de Estudos:  

 Estudo orientado – PLURALL = aplicativo/site para aprofundamento de estudos.  

 Cadernos digitais: material didático online e orientações específicas, em vídeo, para resolução das 
questões mais complexas da seção.  

 Maestro : material ,vídeos, aula gravada e  atividades (em aula ou lição de casa) 
 

ATIVIDADE 1:  

 Atividades realizadas em aula : ao final de cada capítulo será realizada uma atividade , totalizando 4 
tarefas ,pois são 4 capítulos,  com cada atividade valendo de 0 a 2,5 
Onde a data das atividades serão avisadas em aula e também no roteiro da aula. 
Atividade 2:  

 Tarefas realizadas  em aula  , em  casa , no Maestro e no Plural ( estudo orientado) . 
 Tarefas realizadas em casa são orientadas em aula  Lembrando que eventualmente são enviadas 
atividades ( no Maestro) com tempo para encerrar (término) e quando isso ocorre, os alunos são 
devidamente avisados. 
Atividade 3:  

 Trabalhos realizados em grupo e/ou  desafios lançados durante a aula para serem resolvidos em 
casa e enviados , posteriormente, por watts ou email 
Atividade 4: 

  Avaliação  : 02/06/2021 Quarta-feira 

 Recuperação : 16/06/2021 Quarta-feira 
OBSERVAÇÃO : cada atividade ( atividade 1, atividade 2, atividade3 e atividade 4) vale de 0,00 até 
10,00 

 

         
     COMPOSIÇÃO DA NOTA DO 2° BIMESTRE 
               

𝑴é𝒅𝒊𝒂 = 𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆  𝟏 + 𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟐 + 𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟑 + 𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝟒

𝟒
 

 
 

 



 
CRONOGRAMA ONLINE 2021- 2°BIMESTRE 

1°EMA – ENSINO MÉDIO 

 

TURMA: 1°EMA 
DISCIPLINA: FÍSICA 
PROFESSOR: GISLEINE BRASIL  
 
 

 
ATIVIDADE 1:   

• avaliação formativa, acompanhamento do aluno em todas as aulas, através de perguntas 
com o intuito de verificar se os alunos estão alcançando os objetivos propostos pela disciplina.  

  

• Mapeando os conhecimentos e habilidades consolidadas , redirecionando sempre para o 
objetivo específico.  

  
  

ATIVIDADE 2:Atividades investigativas para serem resolvidas individualmente, quer seja as atividades 
complementares da apostila, atividades no plural ou outras atividades como enem, ou de vestibulares . 
Essas atividades poderão ocorrer no término de um tópico estudado, ou a medida que a professora 
entender a a necessidade de fixação de conhecimentos.  
  

  
ATIVIDADE 3:  avaliação ,com limite de tempo estipulado , sendo necessário  encaminhar  para 
 a  professora  todos  os desenvolvimentos dos cálculos e não apenas a resposta 
final. Data da avaliação :  
1° aval: 19/05/21  
2° aval: 16/06/21  
  

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRONOGRAMA ONLINE 2021- 2°BIMESTRE 

1°EMA – ENSINO MÉDIO 

TURMA: 1º A 
DISCIPLINA: QUÍMICA 
PROFESSOR: FERNANDA CARDOSO 
 
 

ATIVIDADE 1: Atividade experimental - Cromatografia (30% da nota bimestral) 

Execução de atividade experimental de acordo com o roteiro a ser enviado pela professora. Conteúdo: 

separação de misturas. Entregar relatório experimental, com fotos da realização do experimento. O relatório 

deve conter: capa, introdução, materiais e métodos, resultados, conclusão e referências bibliográficas. Tanto 

o roteiro experimental como o modelo de relatório a ser seguido será enviado aos alunos pelo 

Plurall/Maestro dia 16/04. 

Entrega até 29/04 às 23h59, por e-mail fcardosoamador@hotmail.com. 

Formatos para envio digital: doc., pdf. e jpeg. 

 

ATIVIDADE 2: Atividade experimental - Polaridade (30% da nota bimestral) 

Execução de atividade experimental de acordo com o roteiro a ser enviado pela professora. Conteúdo: 

polaridade de substâncias. Entregar relatório experimental, com fotos da realização do experimento. O 

relatório deve conter: capa, introdução, materiais e métodos, resultados, conclusão e referências 

bibliográficas. Tanto o roteiro experimental como o modelo de relatório a ser seguido será enviado aos 

alunos pelo Plurall/Maestro dia 14/05. 

Entrega até 28/05 às 23h59, por e-mail fcardosoamador@hotmail.com. 

Formatos para envio digital: doc., pdf. e jpeg. 

 

ATIVIDADE 3: Avaliação Teórica Dissertativa e Objetiva (40% da nota bimestral) 

Aplicação de atividade avaliativa por meio de formulário (Google Forms) disponibilizado no portal Plurall – 

acesso pelo Maestro. Aplicação ocorrerá em horário de aula, na data de 17/06 a todos os alunos.  

Conteúdo abordado: Apostila 2 – Capítulo 1: Ligações químicas e tipos de substâncias | Capítulo 2: Polaridade 

e forças intermoleculares | Capítulo 3: Dissociação e ionização/Conceitos de ácidos | Capítulo 4: Bases e 

sais/Cotidiano de funções inorgânicas 

 
 
 
 
 
 
 



 
CRONOGRAMA ONLINE 2021- 2°BIMESTRE 

1°EMA – ENSINO MÉDIO 

TURMA: 1ºEMA 
DISCIPLINA: BIOLOGIA 
PROFESSOR: SANDRA PACCA 
 
 

ATIVIDADE 1: Criar um modelo espacial do DNA, identificando seus nucleotídeos. Fazer a pesquisa do 

modelo pelo Google. A escolha do material é a critério do aluno. Privilegiem materiais que possam ter em 

casa. Nesse momento econômico difícil pelo qual passamos, evitem gastos desnecessários. Sejam criativos! 

Data do pedido:26/04/21                                         Data da entrega: 10/05/21 

ATIVIDADE 2:  Experiência: Extração do DNA de morangos ou de cebola (à critério do aluno) 

Data do pedido:10/05/21                                         Data da entrega: 17/05/21 

Após a realização do experimento, o aluno deverá preencher um relatório (modelo encaminhado pelo 

professor) com fotos do experimento (início, meio e fim)  que será encaminhado para o Whatsapp do 

professor, impreterivelmente na data combinada. 

ATIVIDADE 3: Prova 1: 07/06/21 Prova realizada no CloudLabs. 

O aluno deverá responder às questões (organelas celulares e funções) e encaminhar o relatório para o 

professor, no prazo, previamente estipulado.  

                                                                                                                                                     ATIVIDADE 4: Prova 2: 

21/06/21 Prova teste, com uma única alternativa correta. Será realizada no Plurall. 

Conteúdo: Caderno 2:                                                                                                    Capítulo 3 = Compartimentos 

celulares                                                                                                Capítulo 4 = Origem da vida.  

====================================================================== 

                                      COMPOSIÇÃO DA NOTA DO 2° BIMESTRE 

Fórmula usada para chegar à média do aluno: 

 

𝐍𝐏 =                   P1+P2
2

 x 0,60     +      T x 0,40         x 0,80 

                                         

NP = Nota do professor 

P1 e P2 = Prova 1 e Prova 2 

T= Trabalhos (atividades, pesquisas, etc) 

𝐍𝐏 + 𝐂𝐇 = 𝐌𝐁  



NP= Nota do professor 

CH= Competências e Habilidades (presença, confecção de trabalhos e atividades, pontualidade) 

MB= Média Bimestral 

 

 

Professor:  Sandra Pacca   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRONOGRAMA ONLINE 2021- 2°BIMESTRE 

1°EMA – ENSINO MÉDIO 

 

TURMA: 1ºEMA 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
PROFESSOR: VAGNER 
 

Disciplina: FILOSOFIA  Professor: VAGNER  

Conteúdo:   

CAPÍTULO 3 – DO DEVIR E DO SER ÀS QUESTÕES HUMANAS 

CAPÍTULO 4 – SÓCRATES: A FILOSOFIA VOLTADA PARA O SER HUMANO 

Apostilas:   

FILOSOFIA  

CADERNO 1 

  

ATIVIDADE 1:  

CONEXÕES: PÁG. 47 – RESPONDER NO CADERNO OU DOCUMENTO NO WORD 

ATIVIDADES PÁG. 47, 48 E 49 EXERCÍCIOS OBJETIVOS (MÚLTIPLA ESCOLHA NA APOSTILA COM 
JUSTIFICATIVA)  
 
TAREFA PROPOSTA: PÁG. 49 – EXERCÍCIOS DISSERTATIVOS NO CADERNO OU WORD 

ATIVIDADE 2:   

CONEXÕES: PÁG. 59 – RESPONDER NO CADERNO OU DOCUMENTO NO WORD 

ATIVIDADES: PÁG 60 E 61 – EXERCÍCIOS OBJETIVOS (MÚLTIPLA ESCOLHA NA APOSTILA COM JUSTIFICATIVA)  
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES: PÁG. 61 – EXERCÍCIO DISSERTATIVO NO CADERNO TAREFA 
PROPOSTA: PÁG. 62 – EXERCÍCIO DISSERTATIVO NO CADERNO OU DOCUMENTO WORD 
 

ATIVIDADE 3: 

Realizaremos a prova de Filosofia no dia 09/06 na plataforma Plurall, no campo “atividades” (localizado em 

Disciplinas / clicar em Filosofia e localizar a avaliação). O assunto que será abordado nesta avalição é o 

Capítulo 3 e Capítulo 4 do Caderno 1 do material didático. 

 

 

 



 
CRONOGRAMA ONLINE 2021- 2°BIMESTRE 

1°EMA – ENSINO MÉDIO 

 
TURMA: 1ºEMA 
DISCIPLINA: SOCIOLOGIA 
PROFESSOR: VAGNER 
 

Disciplina: SOCIOLOGIA Professor: VAGNER  

Conteúdo:   

CAPÍTULO 3 – KARL MARX, A CRÍTICA AO CAPITALISMO 

CAPÍTULO 4 – MAX WEBER E A SOCIOLOGIA COMPREENSIVA 

Apostilas:   

SOCIOLOGIA  

CADERNO 1 

  

ATIVIDADE 1:  

CONEXÕES: PÁG. 36 – RESPONDER NO CADERNO OU DOCUMENTO NO WORD 

ATIVIDADES PÁG. 36, 37 E 38 EXERCÍCIOS OBJETIVOS (MÚLTIPLA ESCOLHA NA APOSTILA COM 
JUSTIFICATIVA)  
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES: PÁG. 38 E 39 
TAREFA PROPOSTA: PÁG. 39 E 40 – EXERCÍCIOS DISSERTATIVOS NO CADERNO OU WORD 

ATIVIDADE 2:   

CONEXÕES: PÁG. 50 – RESPONDER NO CADERNO OU DOCUMENTO NO WORD 

ATIVIDADES: PÁG 51 E 52 – EXERCÍCIOS OBJETIVOS (MÚLTIPLA ESCOLHA NA APOSTILA COM JUSTIFICATIVA)  
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES: PÁG. 52 E 53 – EXERCÍCIO DISSERTATIVO NO CADERNO TAREFA 
PROPOSTA: PÁG. 53 E 54 – EXERCÍCIO DISSERTATIVO NO CADERNO OU DOCUMENTO WORD 
 

ATIVIDADE 3: 

Realizaremos a prova de SOCIOLOGIA no dia 17/06 na plataforma Plurall, no campo “atividades” (localizado 

em Disciplinas / clicar em Filosofia e localizar a avaliação). O assunto que será abordado nesta avalição é o 

Capítulo 3 e Capítulo 4 do Caderno 1 do material didático. 

 

 

  



 
CRONOGRAMA ONLINE 2021- 2°BIMESTRE 

1°EMA – ENSINO MÉDIO 

 
TURMA: 1°ANO A - ENSINO MÉDIO.  
DISCIPLINA: HISTÓRIA  
PROFESSOR: JÚLIA  
 
 

 
ATIVIDADE 1: Trabalho escrito, realizar uma pesquisa sobre a importância da cultura Árabe.  
Mínimo 30 linhas. 
 
Entregar até o dia 11/05/2021. Peso 4,0. 
 
 
ATIVIDADE 2: Trabalho em grupo, realizar uma pesquisa e elaborar uma apresentação sobre a cultura na 
Idade Média. Cada grupo ficará responsável por um tema: Ciência, educação, filosofia ou arquitetura.  
 
Entrega do trabalho escrito e data da apresentação: 01/06/2021. Peso 5,0. 
 
 
ATIVIDADE 3: As atividades na plataforma plurall – maestro terão peso 1,0. 
 
Avaliação: Dez questões objetivas, sobre o conteúdo de todo o bimestre. Realizar a avaliação durante a 
aula. 
Data: 15/06/2021.  
 
 
 
As atividades no total terão peso 10 + avaliação que terá peso 10. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRONOGRAMA ONLINE 2021- 2°BIMESTRE 

1°EMA – ENSINO MÉDIO 

 

TURMA: 1ºA 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
PROFESSOR: VICTOR HUGO 
 

 
ATIVIDADE 1: Pesquisa 
 
1° passo: receber o tema. Entregue pelo professor, através do grupo de WhatsApp e/ou durante a aula.  
2º passo: utilizar uma imagem (gráfico ou tabela) que represente ou contribua com o tema. 
3º passo: desenvolver o tema em poucas linhas (ideal de 5 a 7 linhas completas por integrante, seguindo as 
regras da ABNT) segundo o conhecimento geral, que pode ser encontrado em duas ou mais pesquisas.  
Outras opções no 3º passo é a opinião do assunto ao invés da exposição conceitual ou o relato de um fato 
que envolva diretamente o conceito apresentado. Porém, deve ser embasada ou respaldada em 
determinadas fontes. 
4º passo: elaborar uma pergunta com no máximo duas linhas (relativa ao tema desenvolvido) que possa ser 
respondida pelos outros colegas de sala. 
5º passo: indicar as fontes utilizadas, devendo ser ao menos duas. 
6º passo: apresentação “simplificada” do trabalho, durante a aula. 
 
Resumo: O trabalho deve conter um título expressivo, uma imagem (tabela ou gráfico) de boa resolução e 
que ocupe bem a página, texto (tópicos, caso seja realizado por dois ou mais integrantes), pergunta, fontes 
(duas no mínimo) e identificação: nome e série/turma. O trabalho deve ser realizado, preferencialmente, em 
uma lauda. 
 
Observações:  
Proibida a colagem textual; Utilizar o Microsoft Word. 
 
DATA DE ENTREGA: 10/05/2021 
 
Observações:  
Entrega posterior ao dia 10/05/2021 será descontado um ponto na nota da atividade. A entrega desta 
atividade após o dia 31/05/2021 não será aceita. 
 
 
ATIVIDADE 2: Seminário. 
 
1° passo: receber o tema. Entregue pelo professor, através do grupo de whatsapp e/ou durante a aula. 
2º passo: gravar um vídeo de no mínimo 45 segundos e no máximo 90 segundos por integrante, manifestando 
uma opinião, explorando mais o conteúdo ou complementando o tema com assuntos paralelos. 
3º passo: enviar pelo WhatsApp até a data prevista. 
 
Observações:  
Notificar o professor via WhatsApp sobre a exposição (válido apenas para imagem do aluno) do material 
durante a aula.  
A gravação do vídeo pode ser substituída pela apresentação durante a aula. Notificar o professor sobre a 
apresentação. 
 
DATA DE ENTREGA OU NOTIFICAÇÃO: 17/05/2021 



 
Observações:  
Entrega posterior ao dia 17/05/2021 será descontado um ponto na nota da atividade. A Entrega desta 
atividade após o dia 31/05/2021 não será aceita. 
 
 
ATIVIDADE 3: Avaliação. 
 
Observações:  
Os conteúdos da avaliação serão comunicados aos alunos durante as aulas. Pois no decorrer do bimestre 
iremos acompanhando os andamentos dos conteúdos da apostila. 
 
 DATA: 17/06/2021 
 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Para toda e qualquer dúvida referente às atividades do cronograma, os alunos poderão tirar 
suas dúvidas durante as aulas remotas ou presenciais e os pais ou responsáveis, entrar em 
contato diretamente com o professor para maiores esclarecimentos através do  
 
e-mail: victor.hugorodrigues@bol.com.br 
ou WhatsApp: 962432096 
 

 

 

Bons estudos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:victor.hugorodrigues@bol.com.br


 
CRONOGRAMA ONLINE 2021- 2°BIMESTRE 

1°EMA – ENSINO MÉDIO 

 

 
TURMA: 1º ANO A (ENSINO MÉDIO) 
DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA 
PROFESSOR: FERNANDA MONTEIRO  
 
 

 
ATIVIDADE 1:  
Tema: The Future of Medicine.  
Desenvolvimento: pesquisar sobre novas tecnologias na medicina e como essas novas tecnologias tem ajudado a 
população.  
Elaboração: Através de sua pesquisar fazer a descrição detalhada do tema, conclusão e fonte de pesquisa. Com 
conclusão em Inglês. 
Ferramenta: Editor de texto (word, google docs, entre outros) 
Data de entrega: 13/05  
 
ATIVIDADE 2: 
Tema: Recycle Anything 
Desenvolvimento: Debate e demonstração do tema em sala. Pesquisar sobre reutilização de objetos, reciclagem.   
Elaboração: Produzir um objeto a partir de reciclagem, recriar, reutilizar. Qualquer objeto, brinquedo, 
instrumento musical, objeto de decoração ou objeto funcional. A escolha do aluno. E registrar o processo através 
de foto ou vídeo.  
Ferramenta: Câmera para registro.  
Data de entrega: 03/06  
 
ATIVIDADE 3:  
Atividade Avaliativa on line 
Atividade de perguntas e respostas. 
Via link disponibilizado pela professora no dia da atividade. Pelo portal maestro.  
Data: 10/06 
 
Canal de Comunicação Teacher Fernanda 
E-mail: teachermaestrafer@gmail.com 
WhatsApp: 11 988473458 
Google Classroom: https://classroom.google.com/c/MjUzMzkyMDI5Mzk1?cjc=h63uijy  
Código: h63uijy  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://classroom.google.com/c/MjUzMzkyMDI5Mzk1?cjc=h63uijy


 
CRONOGRAMA ONLINE 2021- 2°BIMESTRE 

1°EMA – ENSINO MÉDIO 

 
TURMA: 1ºA – ENSINO MÉDIO 
DISCIPLINA: ARTES 
PROFESSOR: VINÍCIUS R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1: Atividades práticas de técnicas de Fotografia com 
temáticas apresentadas pelo Professor. (será avaliado o capricho, 
dedicação e a produção individual de cada atividade prática) 
Avaliação dia 07/06 

 
 
 

 
ATIVIDADE 2: Apresentação de dos trabalhos finais que foram 
produzidos em aula. (será avaliado o capricho, dedicação e a 
produção individual da atividade prática) 

Avaliação dia 07/06 



 
CRONOGRAMA ONLINE 2021- 2°BIMESTRE 

1°EMA – ENSINO MÉDIO 

TURMA: 1ºA – ENSINO MÉDIO 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
PROFESSOR: EDEVAR V. MARTINS JR 

 

 
Disciplina: Educação Física 

 
Professor:  Edevar V. Martins Jr 

 
Conteúdo / Revisão 
       Atividade de exercícios a serem executados em casa ou em ambiente que melhore permita a atividade, 
a série de 5 exercícios que deverão ser registradas, em tempo e quantidades de repetições, para o 
acompanhamento da evolução . 
      Atividade de escolha e pesquisa de palavras de uma lista gerada pelo professor e pelo grupo ,palavra 
essa que nos permita refletir nossos valores de forma positiva na atividade física e em nosso dia a dia , o 
resultado da pesquisa será apresentada pelo aluno para toda a classe 
      Atividade de confecção de um jornal online sobre temas ligados a atividade física e qualidade de vida 
      Atividade de debate e apresentação sobre planejamento e organização do nosso dia a dia 
 

 
Apostilas:  
    Será disponibilizado aos alunos as imagens com descrição das atividades, assim como, o tempo e as 
quantidades de repetições e a forma de monitorar tempo e marcar o numero de repetições. 
    Será incentivado durante as apresentações o debate sobre o assunto. 

 
Atividades Realizadas / Aula remotas: 
 
Atividade de exercícios em casa: 
Atividades remotas utilizando o MEET e ou estrutura do Plurall: 
Pesquisa sore temas escolhidos pelos alunos: 
Pesquisa de matérias para jornal online de Educação Física: 
Pesquisa de material para worshop sobre organização e planejamento: 
 

 
Próximas Atividades:  
     Dar continuidade dos propostas 
 

 
Link Permanente: https://meet.google.com/zbv-qhbo-tbh  
e-mail :  prof.ed.cetes.ed.fisica@gmail.com  

 
Datas de entregas serão orientadas nos Roteiros conforme as atividades forem distribuídas 
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