SEMANA DE 15/02 A 26/02
1ªs Séries
Matemática

15/02/2021 15:30

Números Reais

(EF09MA02) Reconhecer um número irracional como um número
real cuja representação decimal é infinita e não periódica, e
estimar a localização de alguns deles na reta numérica.

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Biologia

15/02/2021 16:00

Desenvolvimento
Sustentável

Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de
problemas ambientais da comunidade e/ou da cidade, com base
na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade
bem-sucedidas.

Edjoel Carvalho Veiga

Química

15/02/2021 16:30

Propriedades e
transformações da
matéria

Identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos
envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a
proporção entre as suas massas.

Josemar João de Oliveira

Língua
Portuguesa

16/02/2021 15:30

: “Para que serve um
anúncio publicitário?

Física

16/02/2021 16:00

Ciência, Tecnologia e
Sociedade

Tecnologia
Matemática

16/02/2021 16:30
17/02/2021 15:30

Notação Científica

Mauro Marcel Santos de
Brito, TAIANA SOUZA
SILVA
Gilberto Dias da Silva

(EF09MA02) Reconhecer um número irracional como um número
real cuja representação decimal é infinita e não periódica, e
estimar a localização de alguns deles na reta numérica.

Juliana Vilas Bôas Carpi
Inês Regina Silva

História

17/02/2021 16:00

Resistências ao
Imperialismo na África e
na Ásia

Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente Luize Coutinho de Oliveira
africano e asiático e as lógicas de resistência das populações locais
diante das questões internacionais.

Projeto de Vida

17/02/2021 16:30

Aula especial:
Acolhimento #2

Competências socioemocionais priorizadas pela SEDUC/SP para a
1º série: autoconfiança, organização, responsabilidade,
curiosidade para aprender, iniciativa social e empatia; imaginação
criativa

Língua
Portuguesa

18/02/2021 15:30

Vamos contar uma
história

Sociologia

18/02/2021 16:00

“Somos todos
padrãozinho “

Produzir uma reflexão sobre o processo de socialização

Filosofia

18/02/2021 16:30

Filosofia: história e
campos de investigação

Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas
expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de
ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos,
políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

Marconi Ferreira Lopes
Cabral, Maria Fernanda
Degan

Arte

19/02/2021 15:30

Linguagens e estilos dda
arte: dança moderna

Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida
social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.

Márcia Janini de França
Cardoso

Geografia

19/02/2021 16:00

Formas de representação
e suas informações
geográficas parte 2

Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em
informações populacionais, econômicas e socioambientais
representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções
cartográficas.

Antonio Russo Junior

LEM-Inglês

19/02/2021 16:30

Curly, Straight, Wavy

Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e
produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses
(visuais, verbais, sonoras, gestuais).

João Franco Junior

Matemática

22/02/2021 15:30

RAZÃO ENTRE DUAS
GRANDEZAS

Anderson Félix, Luanda
Gomes dos Santos Julião,
Luize Coutinho de Oliveira,
Maria Fernanda Degan

Mauro Marcel Santos de
Brito, TAIANA SOUZA
SILVA
Fabiana Rodrigues
Wharton

Roberta Mastrochirico

Biologia

22/02/2021 16:00

Química
Língua
Portuguesa

22/02/2021 16:30
23/02/2021 15:30

Física

Unidades de Conservação

Discutir a importância das unidades de conservação para a
preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional e suas
relações com as populações humanas e as bacias hidrográficas.

Edjoel Carvalho Veiga

Josemar João de Oliveira
Mauro Marcel Santos de
Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Alienação

Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos
de intertextualidade (referências, alusões, retomadas) entre os
textos literários, entre esses textos literários e outras
manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e midiáticas,
música), quanto aos temas, personagens, estilos, autores etc., e
entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer
honesto, vídeos-minuto, vidding, entre outros.

23/02/2021 16:00

Energia e sociedade
sustentável

Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de
Gilberto Dias da Silva
aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações
em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e
de movimento para realizar previsões sobre seus
comportamentos em situações cotidianas e em processos
produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso
consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas
as suas formas.

Eletivas

23/02/2021 16:30

Aula especial: Orientação
para estudos #2

Matemática

24/02/2021 15:30

Resolução de Problemas
envolvendo Razão entre
duas Grandezas

História

24/02/2021 16:00

Dominação, resistência e
suas narrativas

Andrea Paulon, Jonas de
Almeida, Mauro Marcel
Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA
Roberta Mastrochirico

Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas
expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de
ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos,
políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

Luize Coutinho de Oliveira

Projeto de Vida

24/02/2021 16:30

Curiosidade para aprender

25/02/2021 15:30

Projeto de Vida e o Novo
Ensino Médio
Autopsicografia

Língua
Portuguesa

Sociologia

25/02/2021 16:00

“Socialização e Poder “

Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas
expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de
ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos,
políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

Fabiana Rodrigues
Wharton, Jenifer Santos
Souza

Filosofia

25/02/2021 16:30

Instintos e civilização em
Nietzsche

Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas,
geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais
de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução,
modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando
criticamente seu significado histórico e comparando-as a
narrativas que contemplem outros agentes e discursos.

Marconi Ferreira Lopes
Cabral, Maria Fernanda
Degan

Educação Física
Geografia

26/02/2021 15:30
26/02/2021 16:00

As transformações
antrópicas no planeta –
parte 1

Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas
expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de
ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos,
políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

LEM-Inglês

26/02/2021 16:30

Beauty is in the eye of the
beholder

Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e
produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses
(visuais, verbais, sonoras, gestuais).

Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos
de intertextualidade (referências, alusões, retomadas) entre os
textos literários, entre esses textos literários e outras
manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e midiáticas,
música), quanto aos temas, personagens, estilos, autores etc., e
entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer
honesto, vídeos-minuto, vidding, entre outros.

Luanda Gomes dos Santos
Julião
Mauro Marcel Santos de
Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Juliana Vilas Bôas Carpi
Antonio Russo Junior

João Franco Junior

