SEMANÁRIO – 2ª SÉRIE/ENSINO MÉDIO

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE MARÇO

TERÇA-FEIRA, 24 DE MARÇO

Inglês - Semana de treinar
“listening” e “reporting”
(seguir orientações na folha
da atividade).

Português - semana do livro
paradidático - Noites na
Taverna, de Álvares de
Azevedo. Conforme já foram
instruídos em sala de aula,
desenvolver o trabalho em
grupo e entregue-o até dia
31/03, via e-mail. Caso haja
necessidade, há o roteiro do
trabalho, que fora enviado.

Arte-- Realizar a atividade do
plano de estudo, seguindo as
orientações
no
mesmo
documento. Entregar até dia
29/03 para o email da
professora.

JTPV - Pesquisar o que é o
Química:
Realizar
a trabalho, segundo a filosofia e
Atividade agendada (de 23 a o que os diferentes filósofos
27 de março) no Portal Edebe definem sobre “trabalho”.
- campo “Avaliações”.
Enviar via e-mail.
Biologia: Acessar o Google Matemática - Assistir a vídeo
Sala de Aula (Google indicada
e
resolver
a
Classroom) e entrar na turma atividade. entregar até 29/03
“2ºA Biologia”. Para isso, use
o código al5buwr. Lá, siga as
orientações para realizar e
entregar
a atividade (até
28/03).

QUARTA-FEIRA, 25 DE MARÇO

QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO

Português - continuação do FAL - (para quem faz) desenvolvimento do trabalho pesquisar como se escreve seu
do livro paradidático.
nome em japonês e qual é a
história da formação do seu
Mídias e Comunicação - nome neste idioma. Entregar
Assistir ao filme “JOBS” e via e-mail o desenho do seu
redija um comentário (15-20 nome junto com a história.
linhas digitadas) sobre como e
porque
Steve
Jobs Química: Dar continuidade
revolucionou o mercado da na Atividade agendada (de 23
tecnologia, e qual cena você a 27 de março) no Portal
destacaria como a mais Edebe - campo “Avaliações”.
interessante e por quê?
Entregar via e-mail.
Matemática - Assistir a vídeo
indicada
e
resolver
a
Geografia:
Realizar
as atividade. entregar até 29/03
atividades
propostas
no
Tarefário
da
disciplina,
referente a essa semana. Data
de entrega: até dia 30/03, pelo
Google Sala de Aula.

SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO

Português - continuação do
desenvolvimento do trabalho
do livro paradidático.
Geografia:
Terminar
as
atividades
propostas
no
Tarefário
da
disciplina,
referente a essa semana. Data
de entrega: até dia 30/03, pelo
Google Sala de Aula.
Biologia:
Finalizar
a
atividade disponibilizada no
Google Sala de Aula - turma
“2ºA Biologia”.

