
 

 
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

- A prova será composta por dez (10) questões, todas objetivas e com cinco (05) alternativas, sendo que somente uma (01) estará correta. 
- O peso da prova será de zero a cem (100) pontos, conforme o número de acertos. A nota final será cumulativa ao processo de avaliação. 
- O estudante deve reservar um horário do seu dia para iniciar e terminar a prova sem interrupção, a fim de garantir o envio com sucesso. 

  - A prova estará disponível no e-mail do estudante conforme Calendário abaixo. O estudante deverá acessar o link e, ao término da última questão, a 
   prova será enviada automaticamente. A prova NÃO pode ser realizada em etapas. 

 IMPORTANTE: como forma de estudo, é necessário assistir às videoaulas, rever as tarefas e atividades propostas e organizar todos os materiais de    
 estudos para a realização da Prova (livros e cadernos), os quais deverão ser consultados durante a avaliação. 
 

 

DATA 

 

DISCIPLINA 

 

PROFESSOR(A) 

 

CONTEÚDOS 

12/05 

(terça-feira) 

INGLÊS DANIEL Numbers; Subject Pronouns; Countries and nationalities; Possessive 

adjectives; To be/Simple present-affirmative; Question words What/who 

e Family vocabular. P. 4 a 17. 

13/05 

(quarta-feira) 

CIÊNCIAS CLARISSE Unidade: 2 p. 42 à 79. Percepção do ambiente, sentidos, interpretação dos 

estímulos: sistema nervoso e as drogas, executando a resposta: ossos e 

músculos. Funcionamento do olho e defeitos da visão. 

14/05 

(quinta-feira) 

HISTÓRIA THIAGO Pré-História, Egito e Mesopotâmia. Capítulos 3, 4 e 6.  

15/05 

(sexta-feira) 

MATEMÁTICA SAMUEL  Sistema de numeração - p.12 Cálculos com números naturais - p.34 

Potenciação - p.59 Expressão numérica - p.66. 

18/05 

(segunda-feira) 

PORTUGUÊS DEISE  

 

Gêneros do discurso; Intencionalidade discursiva; Substantivo 

(reconhecimento e classificação). 

19/05 

(terça-feira) 

GEOGRAFIA CAROLINA Cap. 3 - Representações do espaço geográfico e Cap. 4 - Forma e 

movimentos da Terra - p.48 a 86. 
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
- A prova será composta por dez (10) questões, todas objetivas e com cinco (05) alternativas, sendo que somente uma (01) estará correta. 
- O peso da prova será de zero a cem (100) pontos, conforme o número de acertos. A nota final será cumulativa ao processo de avaliação. 
- O estudante deve reservar um horário do seu dia para iniciar e terminar a prova sem interrupção, a fim de garantir o envio com sucesso. 

  - A prova estará disponível no e-mail do estudante conforme Calendário abaixo. O estudante deverá acessar o link e, ao término da última questão, a 
   prova será enviada automaticamente. A prova NÃO pode ser realizada em etapas. 

 IMPORTANTE: como forma de estudo, é necessário assistir às videoaulas, rever as tarefas e atividades propostas e organizar todos os materiais de    
 estudos para a realização da Prova (livros e cadernos), os quais deverão ser consultados durante a avaliação. 
 

 

DATA 

 

DISCIPLINA 

 

PROFESSOR(A) 

 

CONTEÚDOS 

12/05 

(terça-feira) 

INGLÊS DANIEL Text comprehension; Furniture and appliances; Food; A, an, any, little, 

some; Parts of the body; Present progressive; Internet language; 

Collocations relating to birthdays. P  4 a 17. 

13/05 

(quarta-feira) 

CIÊNCIAS CLARISSE Unidade: 2 p. 46 à 83 Biomas do Brasil, ecossistemas aquáticos e 

biodiversidade. 

14/05 

(quinta-feira) 

HISTÓRIA THIAGO Navegações e povos da América, Maias e Astecas. Capítulos 2 e 3.  

15/05 

(sexta-feira) 

MATEMÁTICA NELCI  

 

A ideia de números inteiros. O conjunto dos números inteiros. Módulo 

de números inteiros. Números inteiros opostos ou simétricos. Adição, 

subtração e multiplicação de números inteiros. Adição algébrica. 

Polígonos e sistema de coordenadas. Livro didático: p. 30 á 63 -  p. 78 

á 80. 

18/05 

(segunda-feira) 

PORTUGUÊS RENATA  Interpretação de texto e modo subjuntivo. 

19/05 

(terça-feira) 

GEOGRAFIA CAROLINA Economia e disparidades socioterritoriais e População brasileira 

(crescimento demográfico e estrutura da população). 
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
- A prova será composta por dez (10) questões, todas objetivas e com cinco (05) alternativas, sendo que somente uma (01) estará correta. 
- O peso da prova será de zero a cem (100) pontos, conforme o número de acertos. A nota final será cumulativa ao processo de avaliação. 
- O estudante deve reservar um horário do seu dia para iniciar e terminar a prova sem interrupção, a fim de garantir o envio com sucesso. 

  - A prova estará disponível no e-mail do estudante conforme Calendário abaixo. O estudante deverá acessar o link e, ao término da última questão, a 
   prova será enviada automaticamente. A prova NÃO pode ser realizada em etapas. 

 IMPORTANTE: como forma de estudo, é necessário assistir às videoaulas, rever as tarefas e atividades propostas e organizar todos os materiais de    
 estudos para a realização da Prova (livros e cadernos), os quais deverão ser consultados durante a avaliação. 

 

 

DATA 

 

DISCIPLINA 

 

PROFESSOR(A) 

 

CONTEÚDOS 

12/05 

(terça-feira) 

INGLÊS DANIEL Text comprehension; Frequency adverbs; Past simple; Can; 

Comparatives; Superlatives. P. 4 a 17. 

13/05 

(quarta-feira) 

CIÊNCIAS CLARISSE Unidade: 2 p. 42 a 75Alimentos, distúrbios alimentares, sistema 

digestório e digestão. 

14/05 

(quinta-feira) 

HISTÓRIA THIAGO Revolução Americana, revolução Francesa e Rebeliões na América 

Ibérica. Capítulos 1, 2 e 3.  

15/05 

(sexta-feira) 

MATEMÁTICA PAULO ROBERTO 

 

P. 29 e 30 - Dízimas periódicas p. 31 e 32 - Fração geratriz de dízimas 

periódicas simples p. 33 - Fração geratriz de dízimas periódicas 

compostas p. 38 a 42 - Potências de um número racional 

18/05 

(segunda-feira) 

PORTUGUÊS RENATA  Interpretação de texto, oração sem sujeito e sujeito indeterminado. 

19/05 

(terça-feira) 

GEOGRAFIA CAROLINA Cap. 2 - Pobreza, fome e exclusão social, Cap. 3 - Desigualdades 

internacionais (Revolução Industrial). 
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
- A prova será composta por dez (10) questões, todas objetivas e com cinco (05) alternativas, sendo que somente uma (01) estará correta. 
- O peso da prova será de zero a cem (100) pontos, conforme o número de acertos. A nota final será cumulativa ao processo de avaliação. 
- O estudante deve reservar um horário do seu dia para iniciar e terminar a prova sem interrupção, a fim de garantir o envio com sucesso. 

  - A prova estará disponível no e-mail do estudante conforme Calendário abaixo. O estudante deverá acessar o link e, ao término da última questão, a 
   prova será enviada automaticamente. A prova NÃO pode ser realizada em etapas. 

 IMPORTANTE: como forma de estudo, é necessário assistir às videoaulas, rever as tarefas e atividades propostas e organizar todos os materiais de    
 estudos para a realização da Prova (livros e cadernos), os quais deverão ser consultados durante a avaliação. 
 

 

DATA 

 

DISCIPLINA 

 

PROFESSOR(A) 

 

CONTEÚDOS 

12/05 

(terça-feira) 

INGLÊS DANIEL Health problems; Future simple; Comparatives; Indefinite pronouns; 

Present Perfect; Movie Genres (vocabulary); Adverbs: 

(Already/Just/Yes) e For and since. P 4 A 17. 

13/05 

(quarta-feira) 

CIÊNCIAS CLARISSE E PAULO ROBETO QUÍMICA: Unidade: 2 p. 48 à 83Fixismo, transformismo, teorias da 

evolução, neodarwinismo e evidências da evolução. FÍSICA: P. 133 - 

Espectro sonoro e audível p. 134 a 138 - Propriedades do som p. 139 a 

140 - Ondas eletromagnéticas e reflexão 

14/05 

(quinta-feira) 

HISTÓRIA THIAGO A construção da República Brasileira, Crises e Totalitarismo e o Brasil 

na década de 1920. Capítulos 3, 4 e 5.  

15/05 

(sexta-feira) 

MATEMÁTICA MARCELO  Radicais - P. 47 a 59. Produtos Notáveis e Fatoração - P. 60 a 69. 

Fatorando Polinômios - P. 70 a 85. 

18/05 

(segunda-feira) 

PORTUGUÊS RENATA E DEISE  Interpretação de texto de artigo de opinião e narrativo; orações 

subordinadas substantivas (reconhecimento e classificação). 

19/05 

(terça-feira) 

GEOGRAFIA CAROLINA Cap. 2 - Europa: aspectos gerais, aspectos físicos e populacionais, 

União Europeia. 
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
- A prova será composta por dez (10) questões, todas objetivas e com cinco (05) alternativas, sendo que somente uma (01) estará correta. 
- O peso da prova será de zero a cem (100) pontos, conforme o número de acertos. A nota final será cumulativa ao processo de avaliação. 
- O estudante deve reservar um horário do seu dia para iniciar e terminar a prova sem interrupção, a fim de garantir o envio com sucesso. 

  - A prova estará disponível no e-mail do estudante conforme Calendário abaixo. O estudante deverá acessar o link e, ao término da última questão, a 
   prova será enviada automaticamente. A prova NÃO pode ser realizada em etapas. 

 IMPORTANTE: como forma de estudo, é necessário assistir às videoaulas, rever as tarefas e atividades propostas e organizar todos os materiais de    
 estudos para a realização da Prova (livros e cadernos), os quais deverão ser consultados durante a avaliação. 

DATA DISCIPLINA PROFESSOR(A) CONTEÚDO 

12/05 

(terça-feira) 

INGLÊS 

 

ESPANHOL 

DANIEL 

 

KETLYN 

Text comprehension; Prefixes and suffixes; Definite and indefinite articles. Capítulo: 1 

 

Interpretación textual y gramatical de los contenidos – Los numerales; Acentuación; Partición 

Silábica. Estudiar por los vídeos hechos por la profesora, Capítulo 2 (Módulo 1) y Capítulo 4 

(Módulo 2). 

13/05 

(quarta-feira) 

BIOLOGIA WANESSA Módulo 1, capítulo 3 - A bioquímica (substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas). 

14/05 

(quinta-feira) 

PORTUGUÊS ROSANA Capítulo 1 Linguagem no processo de comunicação Linguagem, signo, língua. Capítulo 2 - variações 

linguísticas  histórica / geográfica/ sociocultural e contextual. Capítulo 4 - 

Origens da língua portuguesa. Capítulo 5O papel do contexto.  

15/05 

(sexta-feira) 

MATEMÁTICA MARCELO APOSTILA Módulo 1 - Capítulo 2 Conjuntos e funções - Estudo Geral das Funções   

CADERNO MAIS  Módulo  1 - Capítulo 2 Estudo Geral das Funções  Págs. 16 a 30.  

Livro SÍNTESE MATEMÁTICA - Matemática básica no estudo de outras disciplinas - P. 97 a 108. 

18/05 

(segunda-feira) 

HISTÓRIA THIAGO Egito, Mesopotâmia, Hebreus, Fenícios e Persas.  

19/05 

(terça-feira) 

GEOGRAFIA CAIO Estrutura da terra, dinâmica das paisagens terrestres. Apostila 02 e 03.  

20/05 

(quarta-feira) 

FÍSICA PAULO ROBERTO Capítulo 2 - Introdução ao estudo dos movimentos.  P. 06 a 39. 

21/05 

(quinta-feira) 

QUÍMICA PAULO DE TARSO Cap. 3 - Estrutura do átomo a tabela periódica. 

22/05 

(sexta-feira) 

LITERATURA ROSANA Capítulo 1 Intertextualidade Plágio Pródia Pastiche Citação Paráfrase. Capítulo 2 Funções de 

literatura. Capítulo 3 Gêneros literários. Capítulo 4 Trovadorismo. Capítulo 5 Humanismo. 

                                                                                                                                                                                          Coordenação Pedagógica 

CALENDÁRIO DE PROVAS ONLINE 1 

1º ANO ENSINO MÉDIO 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

- A prova será composta por dez (10) questões, todas objetivas e com cinco (05) alternativas, sendo que somente uma (01) estará correta. 
- O peso da prova será de zero a cem (100) pontos, conforme o número de acertos. A nota final será cumulativa ao processo de avaliação. 
- O estudante deve reservar um horário do seu dia para iniciar e terminar a prova sem interrupção, a fim de garantir o envio com sucesso. 

  - A prova estará disponível no e-mail do estudante conforme Calendário abaixo. O estudante deverá acessar o link e, ao término da última questão, a 
   prova será enviada automaticamente. A prova NÃO pode ser realizada em etapas. 

 IMPORTANTE: como forma de estudo, é necessário assistir às videoaulas, rever as tarefas e atividades propostas e organizar todos os materiais de    
 estudos para a realização da Prova (livros e cadernos), os quais deverão ser consultados durante a avaliação. 

DATA DISCIPLINA PROFESSOR(A) CONTEÚDO 

12/05 

(terça-feira) 

INGLÊS 

 

 

ESPANHOL 

DANIEL 

 
 

KETLYN 

Text comprehension: Present Perfect; Ever and never; Since and for; Already and yet; Just, recently 

and lately. - Simple Past X Present Perfect. Capítulo 13 e 14. 
 

Interpretación textual y gramatical de los contenidos - Pretérito Imperfecto de Indicativo (verbos 

regulares e irregulares); Pretérito Perfecto de Indicativo (verbos regulares 

 irregulares). Estudiar por los vídeos hechos por la profesora, Capítulo 16, 17 e 18 (Módulo 6 ) y 

Cuaderno+ (Módulo 6). 

13/05 

(quarta-feira) 

BIOLOGIA WANESSA Módulo 5, Capítulo 14 - Bactérias e doenças causadas por bactérias.  Capítulo 15 - Protozoários e 

doenças causadas por protozoários. 

14/05 

(quinta-feira) 

PORTUGUÊS ROSANA Capítulos 16, 17, 18 Verbos [ modo / tempo/ conjugação/ correlação. Capítulos 19 e 20 Sujeito 

Classificação do sujeito Verbo intransitivo Verbo transitivo  direto - indireto  

Verbo de ligação Objeto direto Objeto indireto Predicativo do sujeito Predicativo do objeto 

Predicados  verbal - nominal e verbo-nominal 

15/05 

(sexta-feira) 

MATEMÁTICA MARCELO Cap. 14 - Sólidos: Pirâmides (Área, Volume), Tetraedro  (Área, Volume), Tronco de Pirâmide (Área, 

Volume). Cap.15 -  Cilindro (Área, Volume), Cone (Área, Volume) e Tronco de Cone. 

18/05 

(segunda-feira) 

HISTÓRIA THIAGO Revolução Americana e revolução Francesa. Capítulo 16 e 18.  

19/05 

(terça-feira) 

GEOGRAFIA CAIO Urbanização e impactos ambientais e sociais. Apostila 17 e 18.  

20/05 

(quarta-feira) 

FÍSICA PAULO ROBERTO Capítulo 12 - Mecânica dos fluidos P. 06 a 33.  

 

21/05 

(quinta-feira) 

QUÍMICA PAULO DE TARSO Cap. 14 - Princípios gerais da termoquímica. Cap. 15 - Lei de Hess e reações de combustão. 

22/05 

(sexta-feira) 

LITERATURA ROSANA Capítulos 13 a 15 Romantismo poesia. As 3 gerações românticas. Capítulo 16 Prosa romântica no 

Brasil. A moreninha - Memórias de Um Sargento de Milícias. Capítulo 17 José de Alencar Senhora - 

Cinco Minutos -Lucíola Iracema - O guarani 
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

- A prova será composta por dez (10) questões, todas objetivas e com cinco (05) alternativas, sendo que somente uma (01) estará correta. 
- O peso da prova será de zero a cem (100) pontos, conforme o número de acertos. A nota final será cumulativa ao processo de avaliação. 
- O estudante deve reservar um horário do seu dia para iniciar e terminar a prova sem interrupção, a fim de garantir o envio com sucesso. 

  - A prova estará disponível no e-mail do estudante conforme Calendário abaixo. O estudante deverá acessar o link e, ao término da última questão, a 
   prova será enviada automaticamente. A prova NÃO pode ser realizada em etapas. 

 IMPORTANTE: como forma de estudo, é necessário assistir às videoaulas, rever as tarefas e atividades propostas e organizar todos os materiais de    

 estudos para a realização da Prova (livros e cadernos), os quais deverão ser consultados durante a avaliação. 

DATA DISCIPLINA PROFESSOR(A) CONTEÚDO 

12/05 

(terça-feira) 

INGLÊS 

ESPANHOL 

DANIEL 

 
 

KETLYN 

Text comprehension; Modal Verbs; Direct and indirect speech. 

Capítulos 25 e 26. 
 

Interpretación textual y gramatical  de los contenidos - Pretérito Perfecto de Subjuntivo (verbos 

regulares y irregulares); Vocabulario sobre sentimentos emociones. Estudiar por los vídeos hechos 

por la profesora, Capítulos 28, 29 y 30 (Módulo 10) y Cuaderno+ (Módulo 10). 

13/05 

(quarta-feira) 

BIOLOGIA WANESSA Módulo 9, capítulo 25 1ª Lei de Mendel e suas variações. Capítulo 26 - 2ªlei de Mendel, sistemas 

sanguíneos e interação gênica. Capítulo 27 - Heranças sexuais.  

14/05 

(quinta-feira) 

PORTUGUÊS ROSANA Capítulo 30 Pontuação Colocação pronominal Capítulos 31, 32,33 Concordância nominal 

Concordância verbal Capítulo 34 Regência nominal Capítulo 35 

15/05 

(sexta-feira) 

MATEMÁTICA MARCELO Cap. 31 - Números Complexos: Forma Algébrica, Operações (Adição, Subtração, Produto, Divisão, 

Conjugado, Potenciação), Representação Geométrica, Módulo, Argumento, Forma Trigonométrica, 

Operações (Produto, Divisão, Potenciação e Radiciação). 

18/05 

(segunda-feira) 

HISTÓRIA THIAGO Era Vargas e o populismo no Brasil.  

19/05 

(terça-feira) 

GEOGRAFIA CAIO Geopolítica da Europa oriental, ocidental e Ásia. Apostila 32. 

20/05 

(quarta-feira) 

FÍSICA PAULO ROBERTO Capítulo 27 - Potencial elétrico P. 06 a 20. Capítulo 28 - Corrente elétrica P. 06 a 19 

21/05 

(quinta-feira) 

QUÍMICA PAULO DE TARSO Cap. 26 - Compostos orgânicos oxigenados e nitrogenados. 

22/05 

(sexta-feira) 

LITERATURA ROSANA Capítulo 27. A tríade do modernismo brasileiro Capítulo 28. Cecília Meireles - Vinicius de Moraes - 

Carlo Drummond de Andrade - Capítulo 29. Graciliano Ramos - Capitulo 30. Jorge Amado - Érico 

Veríssimo -  Guimarães Rosa  - Clarice Lispector 
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CALENDÁRIO DE PROVAS ONLINE 1 

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
- As notas das Provas On-line 1 serão enviadas pelo professor da disciplina, sob solicitação do estudante por e-mail,  
a partir do dia 25/05. 
  


