SEMANA DE 15/02 A 26/02
3ªs Séries
Química

15/02/2021 18:30

Equilíbrio térmico

Reconhecer que existem transformações químicas que não se Josemar João de Oliveira
completam, atingindo um estado chamado de equilíbrio
químico, em que reagentes e produtos coexistem

Matemática

15/02/2021 19:00

Hora da Retomada

(EF08MA02) Resolver e elaborar situações-problema usando a Inês Regina Silva, Roberta
relação entre potenciação e radiciação, para
Mastrochirico
representar uma raiz como potência de expoente fracionário.

Biologia

15/02/2021 19:30

Células e Organelas

Identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem
como suas funções.

Tecnologia
16/02/2021 18:30
Língua Portuguesa 16/02/2021 19:00

Outras faces

Reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto
narrativo (personagens, marcadores de tempo e de
localização, sequência lógica dos fatos) na construção do
sentido do romance e do conto do século XIX, apropriando-se
deles no processo de elaboração do sentido.

Edjoel Carvalho Veiga
Juliana Vilas Bôas Carpi
Mauro Marcel Santos de
Brito, TAIANA SOUZA SILVA

Física

16/02/2021 19:30

Energia e Suas
transformações

Caracterizar os aparelhos elétricos a partir das especificações
dos fabricantes sobre suas características (voltagem,
potência, frequência etc.), reconhecendo os símbolos
relacionados a cada grandeza.

Fabio de Paiva

Projeto de Vida

17/02/2021 18:30

Aula especial: Acolhimento
#2

Empatia, respeito, tolerância ao estresse, autoconfiança,
tolerância à frustação e organização.

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

Matemática

17/02/2021 19:00

Hora da Retomada

(EF08MA02) Resolver e elaborar situações-problema usando a Inês Regina Silva, Roberta
relação entre potenciação e radiciação, para
Mastrochirico
representar uma raiz como potência de expoente fracionário.

História

17/02/2021 19:30

Imperialismo: dominação na Analisar criticamente as justificativas ideológicas
Luize Coutinho de Oliveira
África e na Ásia (século XIX) apresentadas pelas grandes potências para interferir nas
várias regiões do planeta (sistemas modernos de colonização,
imperialismo, conflitos atuais).

Filosofia

18/02/2021 18:30

Filosofia e cotidiano - Parte
02

Identificar a presença da filosofia no cotidiano

Língua Portuguesa 18/02/2021 19:00

Contando contos...

Reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto
narrativo (personagens, marcadores de tempo e de
localização, sequência lógica dos fatos) na construção do
sentido do romance e do conto do século XIX, apropriando-se
deles no processo de elaboração do sentido.

Sociologia

18/02/2021 19:30

“Retomada: Critico
meixxmo! “

Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação
da sociedade. (1ª série - 2020 - Rec)

LEM-Inglês

19/02/2021 18:30

The U.N. on the web

Ler, compreender, analisar e interpretar: relatos de
João Franco Junior
experiência, páginas da internet, boletins informativos,
piadas, adivinhas, verbetes de dicionário e diálogos, inferindo
seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos
sociais.

Arte

19/02/2021 19:00

Esboçando projetos
artísticos.

Esboçar projetos individuais ou colaborativos como
condutores de espaço para a apresentação do fazer artístico
da comunidade escolar e/ou do seu entorno.

Marconi Ferreira Lopes
Cabral, Maria Fernanda
Degan
Mauro Marcel Santos de
Brito, TAIANA SOUZA SILVA

Fabiana Rodrigues
Wharton, Jenifer Santos
Souza

Márcia Janini de França
Cardoso

Geografia

19/02/2021 19:30

Química
Matemática

22/02/2021 18:30
22/02/2021 19:00

Biologia
Eletivas

Os critérios e formas da
Comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial, Antonio Russo Junior
regionalização mundial parte considerando as intencionalidades sociais, políticas e
2
econômicas que as envolvem

Um pouco de História para
Estudar Álgebra

(EF08MA08) Resolver e elaborar situações-problema que
possam ser representados por sistemas de equações de 1º
grau com duas incógnitas e interpretá- los, utilizando,
inclusive, o plano cartesiano como recurso.

22/02/2021 19:30

As funções vitais das células
- membrana

Relacionar as funções vitais das células a seus respectivos
componentes.

23/02/2021 18:30

Aula especial: Orientação
para estudos #2

Josemar João de Oliveira
Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Edjoel Carvalho Veiga
Andrea Paulon, Jonas de
Almeida, Mauro Marcel
Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA
Mauro Marcel Santos de
Brito, TAIANA SOUZA SILVA

Língua Portuguesa 23/02/2021 19:00

O que é mobilidade pra
você?

Física

23/02/2021 19:30

Aparelhos Elétricos
Caracterizar os aparelhos elétricos a partir das especificações
Unidades e Grandezas físicas dos fabricantes sobre suas características (voltagem,
associadas.
potência, frequência etc.), reconhecendo os símbolos
relacionados a cada grandeza

Fabio de Paiva

Projeto de Vida

24/02/2021 18:30

Seja bem-vindo: você
chegou até aqui!

Determinação;
Competências priorizadas na 3ª série EM

Luanda Gomes dos Santos
Julião

Matemática

24/02/2021 19:00

Diferentes Representações
para Contextos Iguais

(EF08MA08) Resolver e elaborar situações-problema que
possam ser representados por sistemas de equações de 1º
grau com duas incógnitas e interpretá- los, utilizando,
inclusive, o plano cartesiano como recurso.

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

História

24/02/2021 19:30

Imperialismo e suas
justificativas ideológicas

Analisar criticamente as justificativas ideológicas
Luize Coutinho de Oliveira
apresentadas pelas grandes potências para interferir nas
várias regiões do planeta (sistemas modernos de colonização,
imperialismo, conflitos atuais).

Filosofia

25/02/2021 18:30

Língua Portuguesa 25/02/2021 19:00
Sociologia
25/02/2021 19:30

LEM-Inglês
Educação Física

26/02/2021 18:30
26/02/2021 19:00

Geografia

26/02/2021 19:30

A espontânea Filosofia

Estabelecer distinção entre o filosofar espontâneo, próprio do Marconi Ferreira Lopes
senso comum e o filosofar propriamente dito, típico dos
Cabral, Maria Fernanda
filósofos especialistas.
Degan

É notícia!
Retomada: Eu tenho pra
mim...

O mundo do BOXE

Analisar do ponto de vista técnico e tático uma luta da
modalidade de luta trabalhada no bimestre, assistida
presencialmente ou pela televisão

Organizações econômicas
internacionais

Estabelecer a diferenciação entre os objetivos e as funções
dos diferentes organismos econômicos internacionais

TAIANA SOUZA SILVA
Fabiana Rodrigues
Wharton, Jenifer Santos
Souza
João Franco Junior
Juliana Vilas Bôas Carpi

Antonio Russo Junior

