
SEMANÁRIO – 1ª SÉRIE/ENSINO MÉDIO 

 

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE MARÇO TERÇA-FEIRA, 24 DE MARÇO QUARTA-FEIRA, 25 DE MARÇO QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO 

 
Química: Realizar a 
Atividade agendada (de 23 a 
27 de março) no Portal 
Edebe - campo “Avaliações”. 
 
Matemática: Conhecimento 
em Ação: Exercícios 4,5,6 e 
7 (Página 67). Lembre-se de 
enviar os exercícios 
resolvidos por email até o dia 
29/03/2020. 
 
Biologia: Biologia: Acessar o 
Google Sala de Aula (Google 
Classroom) e entrar na turma 
“1ºA Biologia”. Para isso, use 
o código imdboqx. Lá, siga 
as orientações para realizar e 
entregar  a atividade (até 
28/03). 
 
Educação Física: pesquisa 
sobre o basquete. 

 
Português - semana do livro 
paradidático - Capitães da 
Areia, de Jorge Amado. 
Conforme instruções em sala, 
desenvolva o trabalho em 
grupo e entregue-o até dia 
31/03, via e-mail. Caso 
precise, acesse o roteiro 
enviado.  
 
Mídias e Comunicação - 
redija um texto sobre o último 
debate do tema em aula, cuja 
temática é “Ver, viver e estar 
em uma sociedade midiática” 
- (mínimo de 15 linhas), 
entregar via e-mail.  
 
História: • Surgimento das 
primeiras civilizações – 
desenvolvimento político, 
econômico e cultural; 
 
Física – conceito de 
Aceleração Média e atividade 
para entregar. 

 
Português - continuação do 
desenvolvimento do trabalho 
do livro paradidático.  
 
Inglês - Semana de treinar 
“listening” e “reporting” 
(seguir orientações na folha 
da atividade) - História de 
hoje é “The house that jane 
built” 
 
Matemática: Complemente 
seus estudos sobre “notação 
de intervalo” pesquisando o 
conteúdo na internet. Envie o 
link ou a  bibliografia 
pesquisada para o email do 
professor. 
 
Geografia: Realizar as 
atividades propostas no 
Tarefário do Plano de Estudo 
da disciplina. Data de 
entrega: até 30/03 pelo 
Google Sala de Aula. 
 

 

 
Redação - Desenvolver a 
atividade em folha avulsa. 
Entregar via e-mail. 
 
Português - continuação do 
desenvolvimento do trabalho 
do livro paradidático.  
 
Química: Dar continuidade 
na Atividade agendada (de 
23 a 27 de março) no Portal 
Edebe - campo “Avaliações”. 
 
Geografia: Terminar as 
atividades propostas no 
Tarefário do Plano de Estudo 
da disciplina. Data de 
entrega: até 30/03 pelo 
Google Sala de Aula. 
 
Filosofia: Reflexões a 
respeito do momento atual – 
Compaixão e Solidariedade 

 
Português - continuação do 
desenvolvimento do trabalho 
do livro paradidático.  
 
Inglês - Semana de treinar 
“listening” e “reporting” 
(seguir orientações na folha 
da atividade) - História de 
hoje é “Sophie’s Masterpiece” 
 
Arte - Realizar a atividade do 
plano de estudo, seguindo as 
orientações no mesmo 
documento. Entregar até dia 
02/04 para o email da 
professora. 
 
Biologia: Biologia: Finalizar a 
atividade disponibilizada no 
Google Sala de Aula - turma 
“1ºA Biologia”. 
 
 



 


