SEMANA DE 01/06 A 30/06
3ªs Séries
Componente Data e hora de
início
Química
01/06/2021 10:30

Título

Habilidades

Docente(s) Autor(es)

Reprise - Investigando a água
mineral: substância pura ou
mistura?

Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois
Jorgea Debora Silva
ou mais materiais, a partir da observação e da comparação das
características e propriedades de diferentes materiais, por emio
da execução de experimentos simples como mistura de água e
sal, água e areia, dentre outros.;
Aplicar conceitos de separação de misturas, de solubilidade e de
transformação química para compreender os processos
envolvidos no tratamento da água para consumo humano;
Identificar misturas na vida diária, com base em suas
propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição.

Matemática

01/06/2021 11:00

Biologia

01/06/2021 11:30

Reprise - Retomada SA1:
Inês Regina Silva, Roberta
Razão de Semelhança
Mastrochirico
Reprise - Biologia das plantas: Reconhecer as principais características do desenvolvimento das Priscila Ortega
aspectos das Angiospermas
angiospermas

Aula
Especial

01/06/2021 13:00

"Mão na Massa no CIEBP" 3D e Mão na Massa: Eu
Shippo!!!

Eletivas

01/06/2021 18:30

Bem-vindo ao século XXI –
VII: O mundo assombrado

Construir objetos usando equipamentos de fabricação digital, ou Alexandre Ianusckiewicz Marques, Ana
materiais não estruturados, mobilizando conceitos de física, de Laura Bereta de Godoi, André Ricardo
engenharia e arte.
Ferreira, Marcelo Moreira da Silveira,
Rodrigo Marcelino
Anderson Félix

Língua
Portuguesa

01/06/2021 19:00

O mesmo assunto em
diferentes épocas

Relacionar a construção da subjetividade à expressão literária
em textos do século XIX.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Física

01/06/2021 19:30

Matriz Energética

Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de
energia elétrica

Fabio de Paiva

Eletivas

02/06/2021 10:30

Anderson Félix

Língua
Portuguesa

02/06/2021 11:00

Reprise - Bem-vindo ao século
XXI – VII: O mundo
assombrado
Reprise - O mesmo assunto
Relacionar a construção da subjetividade à expressão literária
em diferentes épocas
em textos do século XIX.

Física

02/06/2021 11:30

Reprise - Matriz Energética

Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de
energia elétrica

Fabio de Paiva

Projeto de
Vida

02/06/2021 18:30

Assertividade, iniciativa social, curiosidade para aprender e
imaginação criativa

Luanda Gomes dos Santos Julião

Matemática

02/06/2021 19:00

Avaliação Formativa de
Competências
Socioemocionais –
Preenchimento das Rubricas
Retomada SA2: Aplicação do
Teorema de Pitágoras

História

02/06/2021 19:30

1929 - Crise e reivenção do
Capitalismo

Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, Alcides Guerreiro Parmezam
os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na
Europa e as relações de poder entre as nações.

Projeto de
Vida

03/06/2021 10:30

Assertividade, iniciativa social, curiosidade para aprender e
imaginação criativa

Matemática

03/06/2021 11:00

História

03/06/2021 11:30

Reprise - Avaliação Formativa
de Competências
Socioemocionais –
Preenchimento das Rubricas
Reprise - Retomada SA2:
Aplicação do Teorema de
Pitágoras
Reprise - 1929 - Crise e
reivenção do Capitalismo

Filosofia

03/06/2021 18:30

"Abaixo as leis também!":
Max Stirner sobre o Estado

Questionar o papel social do Estado e das leis

Língua
Portuguesa

03/06/2021 19:00

A LITERATURA E O MEIO
AMBIENTE

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Luanda Gomes dos Santos Julião

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico
Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, Alcides Guerreiro Parmezam
os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na
Europa e as relações de poder entre as nações.
Maria Fernanda Degan, Tiago Lazzarin
Ferreira
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Sociologia

03/06/2021 19:30

Se organizar direitinho, a
gente evita ou começa uma
revolta

Filosofia

04/06/2021 10:30

Maria Fernanda Degan, Tiago Lazzarin
Ferreira

Língua
Portuguesa
Sociologia

04/06/2021 11:00

Reprise - "Abaixo as leis
Questionar o papel social do Estado e das leis
também!": Max Stirner sobre
o Estado
Reprise - A LITERATURA E O
MEIO AMBIENTE
Reprise - Se organizar
Reconhecer diferentes formas de atuação política da população
direitinho, a gente evita ou
nas revoltas e movimentos populares dos séculos XIX e XX
começa uma revolta

Jenifer Santos Souza, Luize Coutinho de
Oliveira

04/06/2021 11:30

Componente 04/06/2021 13:00
não se aplica

Reconhecer diferentes formas de atuação política da população
nas revoltas e movimentos populares dos séculos XIX e XX

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer
Santos Souza

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

LEM-Inglês

04/06/2021 18:30

"Grêmio Estudantil" Conselhos Regional e
Estadual de Grêmios
Word Cloud: What is it?

Educação
Física

04/06/2021 19:00

Ginástica Laboral

Geografia

04/06/2021 19:30

O conceito de América Latina Analisar elementos histórico-geográficos que permitam
– parte 2
diagnosticar diferentes argumentações socioculturais para
explicar o conceito de América Latina

Química

05/06/2021 18:30

Reprise - Investigando a água Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois
Jorgea Debora Silva
mineral: substância pura ou
ou mais materiais, a partir da observação e da comparação das
mistura?
características e propriedades de diferentes materiais, por emio
da execução de experimentos simples como mistura de água e
sal, água e areia, dentre outros.;
Aplicar conceitos de separação de misturas, de solubilidade e de
transformação química para compreender os processos
envolvidos no tratamento da água para consumo humano;
Identificar misturas na vida diária, com base em suas
propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição.

Matemática

05/06/2021 19:00

Reprise - Retomada SA1:
Razão de Semelhança

Ler, compreender, analisar e interpretar: anúncios, boletins
informativos, guias de orientação, piadas, adivinhas e diálogos,
inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades
e usos sociais.;
Reconhecer as características e a organização de um anúncio de
emprego.

João Franco Junior

Identificar reações do próprio corpo diante das demandas
ocupacionais

Juliana Vilas Bôas Carpi
Antonio Russo Junior

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Biologia

05/06/2021 19:30

Reprise - Biologia das plantas: Reconhecer as principais características do desenvolvimento das Priscila Ortega
aspectos das Angiospermas
angiospermas

Eletivas

06/06/2021 18:30

Anderson Félix

Língua
Portuguesa

06/06/2021 19:00

Reprise - Bem-vindo ao século
XXI – VII: O mundo
assombrado
Reprise - O mesmo assunto
Relacionar a construção da subjetividade à expressão literária
em diferentes épocas
em textos do século XIX.

Física

06/06/2021 19:30

Reprise - Matriz Energética

Fabio de Paiva

LEM-Inglês

07/06/2021 10:30

Reprise - Word Cloud: What is Ler, compreender, analisar e interpretar: anúncios, boletins
it?
informativos, guias de orientação, piadas, adivinhas e diálogos,
inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades
e usos sociais.;
Reconhecer as características e a organização de um anúncio de
emprego.

João Franco Junior

Educação
Física

07/06/2021 11:00

Reprise - Ginástica Laboral

Identificar reações do próprio corpo diante das demandas
ocupacionais

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

07/06/2021 11:30

Reprise - O conceito de
América Latina – parte 2

Analisar elementos histórico-geográficos que permitam
diagnosticar diferentes argumentações socioculturais para
explicar o conceito de América Latina

Antonio Russo Junior

Componente 07/06/2021 12:00
não se aplica

Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de
energia elétrica

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Química

07/06/2021 18:30

"Mão na massa no CIEBP" Os primeiros passos para a
fabricação digital
Tratamento da Água

Marcelo Moreira da Silveira, Rodrigo
Marcelino

Matemática

07/06/2021 19:00

Pirâmides

Saber identificar propriedades caracteristicas, calcular relações
métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de
sólidos como a pirâmide e cone, utilizando-as em diferentes
contextos

Biologia

07/06/2021 19:30

Biologia das plantas:
hormônios vegetais

Reconhecer as principais características do desenvolvimento das Priscila Ortega
angiospermas.

Aplicar conceitos de separação de misturas, de solubilidade e de Jorgea Debora Silva
transformação química para compreender os processos
envolvidos no tratamento da água para consumo humano;
Identificar misturas na vida diária, com base em suas
propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição.
Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Química

08/06/2021 10:30

Reprise - Tratamento da Água Aplicar conceitos de separação de misturas, de solubilidade e de Jorgea Debora Silva
transformação química para compreender os processos
envolvidos no tratamento da água para consumo humano;
Identificar misturas na vida diária, com base em suas
propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição.

Matemática

08/06/2021 11:00

Reprise - Pirâmides

Biologia

08/06/2021 11:30

Reprise - Biologia das plantas: Reconhecer as principais características do desenvolvimento das Priscila Ortega
hormônios vegetais
angiospermas.

Aula
Especial

08/06/2021 12:00

Não se aplica

Simone de Cassia Ribeiro, Sirlandia
Maria Leao dos Reis

Tecnologia

08/06/2021 18:30

"Mão na Massa no CIEBP" Intercast - Crie seu podcast
de Entrevistas
De olho nas redes sociais

Entender o funcionamento das redes sociais e utilizá-las para
interação, compartilhamento de informações e resolução de
problemas.

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana
Vilas Bôas Carpi

Língua
Portuguesa

08/06/2021 19:00

O que é ser romântico no
século XXI?

Relacionar – em artigos de opinião e anúncios publicitários –
opiniões, temas, assuntos, recursos linguísticos, identificando o
diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na
sociedade.;
Inferir tese, tema ou assunto principal nos diferentes gêneros:
reportagem, correspondência, poema, ensaio e/ou perfil
biográfico.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Física

08/06/2021 19:30

Eficiência Energética

Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de
energia elétrica;

Fabio de Paiva

Tecnologia

09/06/2021 10:30

Reprise - De olho nas redes
sociais

Entender o funcionamento das redes sociais e utilizá-las para
interação, compartilhamento de informações e resolução de
problemas.

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana
Vilas Bôas Carpi

Saber identificar propriedades caracteristicas, calcular relações
métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de
sólidos como a pirâmide e cone, utilizando-as em diferentes
contextos

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Língua
Portuguesa

09/06/2021 11:00

Reprise - O que é ser
romântico no século XXI?

Física

09/06/2021 11:30

Reprise - Eficiência Energética Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de
energia elétrica;

Fabio de Paiva

"Escola + Segura em ERRD" Riscos e Desastres no Brasil e
no Estado de São Paulo
Nós e as redes do mundo do
trabalho

Mariana Martins Lemes, Milene Soares
Barbosa

Componente 09/06/2021 12:00
não se aplica
Projeto de
Vida

09/06/2021 18:30

Matemática

09/06/2021 19:00

História

Relacionar – em artigos de opinião e anúncios publicitários –
opiniões, temas, assuntos, recursos linguísticos, identificando o
diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na
sociedade.;
Inferir tese, tema ou assunto principal nos diferentes gêneros:
reportagem, correspondência, poema, ensaio e/ou perfil
biográfico.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Organiação social, responsabilidade, foco, assertividade e
iniciativa social.

Luanda Gomes dos Santos Julião

Tetraedro Regular

Saber identificar propriedades caracteristicas, calcular relações
métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de
sólidos como a pirâmide e cone, utilizando-as em diferentes
contextos

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

09/06/2021 19:30

Guerra Civil Espanhola e
Segunda Guerra Mundial

Descrever e contextualizar os processos da emergência do
fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários,
suas concepções e as práticas de extermínio (como o
holocausto).

Alcides Guerreiro Parmezam

Projeto de
Vida

10/06/2021 10:30

Reprise - Nós e as redes do
mundo do trabalho

Organiação social, responsabilidade, foco, assertividade e
iniciativa social.

Luanda Gomes dos Santos Julião

Matemática

10/06/2021 11:00

Reprise - Tetraedro Regular

Saber identificar propriedades caracteristicas, calcular relações
métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de
sólidos como a pirâmide e cone, utilizando-as em diferentes
contextos

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

História

10/06/2021 11:30

Reprise - Guerra Civil
Espanhola e Segunda Guerra
Mundial

Descrever e contextualizar os processos da emergência do
fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários,
suas concepções e as práticas de extermínio (como o
holocausto).

Alcides Guerreiro Parmezam

Filosofia

10/06/2021 18:30

Desigualdade como desafio
político

Reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico Maria Fernanda Degan, Tiago Lazzarin
de certas explicações normalmente aceitaspelo senso comum
Ferreira
para o problema da desigualdade

Língua
Portuguesa

10/06/2021 19:00

Entendendo os movimentos

Relacionar – em artigos de opinião e anúncios publicitários –
opiniões, temas, assuntos, recursos linguísticos, identificando o
diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na
sociedade.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Sociologia

10/06/2021 19:30

Trabalhador sim senhor!

Compreender a importância da participação política da
população nos movimentos operário, sindical e dos sem-terra

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer
Santos Souza

Filosofia

11/06/2021 10:30

Reprise - Desigualdade como
desafio político

Reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico Maria Fernanda Degan, Tiago Lazzarin
de certas explicações normalmente aceitaspelo senso comum
Ferreira
para o problema da desigualdade

Língua
Portuguesa

11/06/2021 11:00

Reprise - Entendendo os
movimentos

Relacionar – em artigos de opinião e anúncios publicitários –
opiniões, temas, assuntos, recursos linguísticos, identificando o
diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na
sociedade.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Sociologia

11/06/2021 11:30

Reprise - Trabalhador sim
senhor!

Compreender a importância da participação política da
população nos movimentos operário, sindical e dos sem-terra

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer
Santos Souza

LEM-Inglês

11/06/2021 18:30

What is the job?

Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais;
Reconhecer as características e a organização de um anúncio de
emprego.

João Franco Junior

Arte

11/06/2021 19:00

Diálogo entre corpo e
comunicação visual

Investigar novas possibilidades como videodança e performance Márcia Janini de França Cardoso
em dança.

Geografia

11/06/2021 19:30

América Latina e seus
recentes conflitos – parte 1

Identificar e analisar o papel dos principais atores sociais
envolvidos em conflitos recentesna América Latina

Química

12/06/2021 18:30

Reprise - Tratamento da Água Aplicar conceitos de separação de misturas, de solubilidade e de Jorgea Debora Silva
transformação química para compreender os processos
envolvidos no tratamento da água para consumo humano;
Identificar misturas na vida diária, com base em suas
propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição.

Antonio Russo Junior

Matemática

12/06/2021 19:00

Reprise - Pirâmides

Biologia

12/06/2021 19:30

Reprise - Biologia das plantas: Reconhecer as principais características do desenvolvimento das Priscila Ortega
hormônios vegetais
angiospermas.

Tecnologia

13/06/2021 18:30

Reprise - De olho nas redes
sociais

Entender o funcionamento das redes sociais e utilizá-las para
interação, compartilhamento de informações e resolução de
problemas.

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana
Vilas Bôas Carpi

Língua
Portuguesa

13/06/2021 19:00

Reprise - O que é ser
romântico no século XXI?

Relacionar – em artigos de opinião e anúncios publicitários –
opiniões, temas, assuntos, recursos linguísticos, identificando o
diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na
sociedade.;
Inferir tese, tema ou assunto principal nos diferentes gêneros:
reportagem, correspondência, poema, ensaio e/ou perfil
biográfico.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Física

13/06/2021 19:30

Reprise - Eficiência Energética Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de
energia elétrica;

Fabio de Paiva

LEM-Inglês

14/06/2021 10:30

Reprise - What is the job?

Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais;
Reconhecer as características e a organização de um anúncio de
emprego.

João Franco Junior

Arte

14/06/2021 11:00

Reprise - Diálogo entre corpo
e comunicação visual

Investigar novas possibilidades como videodança e performance Márcia Janini de França Cardoso
em dança.

Geografia

14/06/2021 11:30

Reprise - América Latina e
seus recentes conflitos –
parte 1

Identificar e analisar o papel dos principais atores sociais
envolvidos em conflitos recentesna América Latina

Componente 14/06/2021 12:00
não se aplica

"Mão na Massa no CIEBP" Você, empreendedor
cidadão, por que não?

Química

Soluções aquosas ácidas,
básicas ou neutras

Alexandre Ianusckiewicz Marques, Ana
Laura Bereta de Godoi, André Ricardo
Ferreira, Maurício Santana Sena,
Simone de Cassia Ribeiro
Utilizar valores de escala de pH para classificar soluções aquosas Jorgea Debora Silva
como ácidas, básicas e neutras (25ºC); Calcular valores de pH a
partir das concentrações de H+ e vice-versa.

14/06/2021 18:30

Saber identificar propriedades caracteristicas, calcular relações
métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de
sólidos como a pirâmide e cone, utilizando-as em diferentes
contextos

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Antonio Russo Junior

Matemática

14/06/2021 19:00

Cone

Saber identificar propriedades caracteristicas, calcular relações
métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de
sólidos como a pirâmide e cone, utilizando-as em diferentes
contextos

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Biologia

14/06/2021 19:30

Os biomas do Brasil:
Amazônia e Cerrado

Reconhecer as principais características do desenvolvimento das Priscila Ortega
angiospermas.

Química

15/06/2021 10:30

Reprise - Soluções aquosas
ácidas, básicas ou neutras

Utilizar valores de escala de pH para classificar soluções aquosas Jorgea Debora Silva
como ácidas, básicas e neutras (25ºC); Calcular valores de pH a
partir das concentrações de H+ e vice-versa.

Matemática

15/06/2021 11:00

Reprise - Cone

Saber identificar propriedades caracteristicas, calcular relações
métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de
sólidos como a pirâmide e cone, utilizando-as em diferentes
contextos

Biologia

15/06/2021 11:30

Reprise - Os biomas do Brasil: Reconhecer as principais características do desenvolvimento das Priscila Ortega
Amazônia e Cerrado
angiospermas.

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Componente 15/06/2021 12:00
não se aplica

"Mão na Massa no CIEBP" Um jogo de luz e sombra!
Faça um cinema em casa

Alexandre Ianusckiewicz Marques, Ana
Laura Bereta de Godoi, André Ricardo
Ferreira, Leandro Raphael Vicente

Eletivas

15/06/2021 18:30

Anderson Félix

Língua
Portuguesa

15/06/2021 19:00

Bem-vindo ao século XXI –
VIII: Colocando as habilidades
no papel
O manifesto romântico e seus Relacionar – em artigos de opinião e anúncios publicitários –
ideais
opiniões, temas, assuntos, recursos linguísticos, identificando o
diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na
sociedade.

Física

15/06/2021 19:30

Matriz elétrica brasileira

Fabio de Paiva

Eletivas

16/06/2021 10:30

Reprise - Bem-vindo ao século
XXI – VIII: Colocando as
habilidades no papel

Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de
energia elétrica

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Anderson Félix

Língua
Portuguesa

16/06/2021 11:00

Reprise - O manifesto
romântico e seus ideais

Relacionar – em artigos de opinião e anúncios publicitários –
opiniões, temas, assuntos, recursos linguísticos, identificando o
diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na
sociedade.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Física

16/06/2021 11:30

Reprise - Matriz elétrica
brasileira

Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de
energia elétrica

Fabio de Paiva

Projeto de
Vida

16/06/2021 18:30

Meus valores: como saber o
que importa para mim?

Autoconfiança

Luanda Gomes dos Santos Julião

Matemática

16/06/2021 19:00

Pirâmide e Cone: Razão de
Semelhança

Saber identificar propriedades caracteristicas, calcular relações
métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de
sólidos como a pirâmide e cone, utilizando-as em diferentes
contextos

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

História

16/06/2021 19:30

A Era Vargas 1 - A derrocada
das Oligarquias

Identificar os processos históricos de formação das instituições
sociais e políticas regulamentadoras da sociedade brasileira.

Alcides Guerreiro Parmezam

Projeto de
Vida

17/06/2021 10:30

Luanda Gomes dos Santos Julião

Matemática

17/06/2021 11:00

Reprise - Meus valores: como Autoconfiança
saber o que importa para
mim?
Reprise - Pirâmide e Cone:
Saber identificar propriedades caracteristicas, calcular relações
Razão de Semelhança
métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de
sólidos como a pirâmide e cone, utilizando-as em diferentes
contextos

História

17/06/2021 11:30

Reprise - A Era Vargas 1 - A
derrocada das Oligarquias

Identificar os processos históricos de formação das instituições
sociais e políticas regulamentadoras da sociedade brasileira.

Alcides Guerreiro Parmezam

Filosofia

17/06/2021 18:30

Desigualdades

Reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico Maria Fernanda Degan
de certas explicações normalmente aceitas pelo senso comum
para o problema da desigualdade

Língua
Portuguesa

17/06/2021 19:00

Qual é o tema?

Relacionar – em artigos de opinião e anúncios publicitários –
opiniões, temas, assuntos, recursos linguísticos, identificando o
diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na
sociedade.

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Sociologia

17/06/2021 19:30

Eu quero uma casa no
campo....Ou na cidade!

Compreender a importância da participação política da
população nos movimentos operário, sindical e dos sem-terra

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer
Santos Souza

Filosofia

18/06/2021 10:30

Reprise - Desigualdades

Reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico Maria Fernanda Degan
de certas explicações normalmente aceitas pelo senso comum
para o problema da desigualdade

Língua
Portuguesa

18/06/2021 11:00

Reprise - Qual é o tema?

Relacionar – em artigos de opinião e anúncios publicitários –
opiniões, temas, assuntos, recursos linguísticos, identificando o
diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na
sociedade.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Sociologia

18/06/2021 11:30

Reprise - Eu quero uma casa
no campo....Ou na cidade!

Compreender a importância da participação política da
população nos movimentos operário, sindical e dos sem-terra

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer
Santos Souza

LEM-Inglês

18/06/2021 18:30

Christmas, already?

Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais.;
João Franco Junior
Reconhecer e usar verbos que indicam diferentes habilidades.;
Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando
em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e
funções dessa língua no mundo contemporâneo.

Educação
Física

18/06/2021 19:00

Parkour

Identificar características especificas dos esportes radicais

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

18/06/2021 19:30

América Latina e seus
recentes conflitos – parte 2

Identificar e analisar o papel dos principais atores sociais
envolvidos em conflitos recentesna América Latina

Antonio Russo Junior

Química

19/06/2021 18:30

Reprise - Soluções aquosas
ácidas, básicas ou neutras

Utilizar valores de escala de pH para classificar soluções aquosas Jorgea Debora Silva
como ácidas, básicas e neutras (25ºC); Calcular valores de pH a
partir das concentrações de H+ e vice-versa.

Matemática

19/06/2021 19:00

Reprise - Cone

Saber identificar propriedades caracteristicas, calcular relações
métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de
sólidos como a pirâmide e cone, utilizando-as em diferentes
contextos

Biologia

19/06/2021 19:30

Reprise - Os biomas do Brasil: Reconhecer as principais características do desenvolvimento das Priscila Ortega
Amazônia e Cerrado
angiospermas.

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Eletivas

20/06/2021 18:30

Reprise - Bem-vindo ao século
XXI – VIII: Colocando as
habilidades no papel
Reprise - O manifesto
Relacionar – em artigos de opinião e anúncios publicitários –
romântico e seus ideais
opiniões, temas, assuntos, recursos linguísticos, identificando o
diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na
sociedade.

Anderson Félix

Língua
Portuguesa

20/06/2021 19:00

Física

20/06/2021 19:30

Reprise - Matriz elétrica
brasileira

Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de
energia elétrica

Fabio de Paiva

LEM-Inglês

21/06/2021 10:30

Reprise - Christmas, already?

Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais.;
João Franco Junior
Reconhecer e usar verbos que indicam diferentes habilidades.;
Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando
em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e
funções dessa língua no mundo contemporâneo.

Educação
Física

21/06/2021 11:00

Reprise - Parkour

Identificar características especificas dos esportes radicais

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

21/06/2021 11:30

Reprise - América Latina e
seus recentes conflitos –
parte 2

Identificar e analisar o papel dos principais atores sociais
envolvidos em conflitos recentesna América Latina

Antonio Russo Junior

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Componente 21/06/2021 13:00
não se aplica

"Mão na Massa no CIEBP" Educamidia

Alexandre Ianusckiewicz Marques, Ana
Laura Bereta de Godoi

Química

21/06/2021 18:30

Reações de neutralização e
formação de sais

Reconhecer que se podem obter soluções neutras e a formação Jorgea Debora Silva
de sais a partir de reações entre soluções ácidas e básicas. Saber
prever a quantidade (em massa, em quantidade de matéria e em
volume) de base forte que deve ser adicionada a um ácido forte
para que a solução obtida seja neutra, dadas as concentrações
das soluções. ;
Saber prever a quantidade (em massa, em quantidade de
matéria e em volume) de base forte que deve ser adicionada a
um ácido forte para que a solução obtida seja neutra, dadas as
concentrações das soluções

Matemática

21/06/2021 19:00

Equações Algébricas

Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma
equação algébrica.

Biologia

21/06/2021 19:30

Os biomas do Brasil: Caatinga Reconhecer as principais características do desenvolvimento das Priscila Ortega
e Mata Atlântica
angiospermas.

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Química

22/06/2021 10:30

Reprise - Reações de
neutralização e formação de
sais

Reconhecer que se podem obter soluções neutras e a formação Jorgea Debora Silva
de sais a partir de reações entre soluções ácidas e básicas. Saber
prever a quantidade (em massa, em quantidade de matéria e em
volume) de base forte que deve ser adicionada a um ácido forte
para que a solução obtida seja neutra, dadas as concentrações
das soluções. ;
Saber prever a quantidade (em massa, em quantidade de
matéria e em volume) de base forte que deve ser adicionada a
um ácido forte para que a solução obtida seja neutra, dadas as
concentrações das soluções

Matemática

22/06/2021 11:00

Reprise - Equações Algébricas Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma
equação algébrica.

Biologia

22/06/2021 11:30

Reprise - Os biomas do Brasil: Reconhecer as principais características do desenvolvimento das Priscila Ortega
Caatinga e Mata Atlântica
angiospermas.

Componente 22/06/2021 12:00
não se aplica

"Mão na Massa no CIEBP" ECOalize-se: crie sua bolsa
sustentável

Tecnologia

22/06/2021 18:30

Oi computador

Língua
Portuguesa
Física

22/06/2021 19:00

O espaço e o sentir

22/06/2021 19:30

USINAS-Tecnologia associada

Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de
energia elétrica

Tecnologia

23/06/2021 10:30

Reprise - Oi computador

Identificar e compreender noções espaciais e desenvolver o
raciocínio lógico em atividades concretas por meio da
programação desplugada, utilizando a imaginação e a
criatividade.

Língua
Portuguesa
Física

23/06/2021 11:00

Reprise - O espaço e o sentir

23/06/2021 11:30

Reprise - USINAS-Tecnologia
associada

Identificar e compreender noções espaciais e desenvolver o
raciocínio lógico em atividades concretas por meio da
programação desplugada, utilizando a imaginação e a
criatividade.

Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de
energia elétrica

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Alexandre Ianusckiewicz Marques, Ana
Laura Bereta de Godoi, André Ricardo
Ferreira, Nubia do Carmo Corredor,
Paulo Sérgio Gumiero, Rennan Pardal
Wilchez
Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana
Vilas Bôas Carpi

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA
Fabio de Paiva
Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana
Vilas Bôas Carpi

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA
Fabio de Paiva

Componente 23/06/2021 12:00
não se aplica

"Escola + Segura em ERRD" Percepção de Riscos

Projeto de
Vida
Matemática

23/06/2021 18:30

Histórias e Valores Pessoais

Assertividade e imaginação criativa

Luanda Gomes dos Santos Julião

23/06/2021 19:00

Resolvendo equações
algébricas de 1º e 2º graus

Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma
equação algébrica.

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

História

23/06/2021 19:30

A Era Vargas 2 - Da
polarização ideológica ao
Estado Novo

Identificar os processos históricos de formação das instituições
Alcides Guerreiro Parmezam
sociais e políticas regulamentadoras da sociedade brasileira.;
Identificar os mecanismos de organização do poder político com
vistas à compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas
de ordenação social.

Projeto de
Vida
Matemática

24/06/2021 10:30

Assertividade e imaginação criativa

Luanda Gomes dos Santos Julião

Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma
equação algébrica.

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

História

24/06/2021 11:30

Reprise - Histórias e Valores
Pessoais
Reprise - Resolvendo
equações algébricas de 1º e
2º graus
Reprise - A Era Vargas 2 - Da
polarização ideológica ao
Estado Novo

Filosofia

24/06/2021 18:30

Desigualdade em Rousseau

Distinguir a argumentação de Rousseau acerca da origem da
desigualdade e de como superá-la por meio do contrato social

Maria Fernanda Degan, Tiago Lazzarin
Ferreira

Língua
Portuguesa
Sociologia

24/06/2021 19:00

Das lembranças ao papel

24/06/2021 19:30

O que seria de vocês sem a
gente?

Reconhecer e identificar algumas das principais reivindicações
dos movimentos sociais contemporâneos

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

Filosofia

25/06/2021 10:30

Reprise - Desigualdade em
Rousseau

Distinguir a argumentação de Rousseau acerca da origem da
desigualdade e de como superá-la por meio do contrato social

Maria Fernanda Degan, Tiago Lazzarin
Ferreira

Língua
Portuguesa

25/06/2021 11:00

Reprise - Das lembranças ao
papel

24/06/2021 11:00

Mariana Martins Lemes, Milene Soares
Barbosa

Identificar os processos históricos de formação das instituições
Alcides Guerreiro Parmezam
sociais e políticas regulamentadoras da sociedade brasileira.;
Identificar os mecanismos de organização do poder político com
vistas à compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas
de ordenação social.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Sociologia

25/06/2021 11:30

LEM-Inglês
Arte

25/06/2021 18:30
25/06/2021 19:00

Geografia

Reprise - O que seria de vocês Reconhecer e identificar algumas das principais reivindicações
sem a gente?
dos movimentos sociais contemporâneos

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer
Santos Souza
João Franco Junior
Márcia Janini de França Cardoso

Relações entre público, obra
e visualidades.

Registrar, produzir e divulgar um processo de criação em dança
que use a tecnologia e ambientes digitais.

25/06/2021 19:30

Formação espacial da
América Latina

Analisar elementos histórico-geográficos que permitam
diagnosticar diferentes argumentações socioculturais para
explicar o conceito de América Latina

Química

26/06/2021 18:30

Reprise - Reações de
neutralização e formação de
sais

Reconhecer que se podem obter soluções neutras e a formação Jorgea Debora Silva
de sais a partir de reações entre soluções ácidas e básicas. Saber
prever a quantidade (em massa, em quantidade de matéria e em
volume) de base forte que deve ser adicionada a um ácido forte
para que a solução obtida seja neutra, dadas as concentrações
das soluções. ;
Saber prever a quantidade (em massa, em quantidade de
matéria e em volume) de base forte que deve ser adicionada a
um ácido forte para que a solução obtida seja neutra, dadas as
concentrações das soluções

Matemática

26/06/2021 19:00

Reprise - Equações Algébricas Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma
equação algébrica.

Biologia

26/06/2021 19:30

Reprise - Os biomas do Brasil: Reconhecer as principais características do desenvolvimento das Priscila Ortega
Caatinga e Mata Atlântica
angiospermas.

Tecnologia

27/06/2021 18:30

Reprise - Oi computador

Língua
Portuguesa
Física

27/06/2021 19:00

Reprise - O espaço e o sentir

27/06/2021 19:30

Reprise - USINAS-Tecnologia
associada

Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de
energia elétrica

LEM-Inglês
Arte

28/06/2021 10:30
28/06/2021 11:00

Reprise Reprise - Relações entre
público, obra e visualidades.

Registrar, produzir e divulgar um processo de criação em dança
que use a tecnologia e ambientes digitais.

Identificar e compreender noções espaciais e desenvolver o
raciocínio lógico em atividades concretas por meio da
programação desplugada, utilizando a imaginação e a
criatividade.

Antonio Russo Junior

Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana
Vilas Bôas Carpi

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA
Fabio de Paiva
João Franco Junior
Márcia Janini de França Cardoso

Geografia

28/06/2021 11:30

Reprise - Formação espacial
da América Latina

Aula
Especial

28/06/2021 13:00

"Trilha Antirracista" - África
em jogo. Jogos de tabuleiro
originários da África

Química
Matemática

28/06/2021 18:30
28/06/2021 19:00

Biologia

28/06/2021 19:30

Os biomas do Brasil: Pantanal Reconhecer as principais características do desenvolvimento das Priscila Ortega
e Pampa
angiospermas

Química
Matemática

29/06/2021 10:30
29/06/2021 11:00

Reprise Reprise - Relações de Girard
para equações do 2º grau

Biologia

29/06/2021 11:30

Reprise - Os biomas do Brasil: Reconhecer as principais características do desenvolvimento das Priscila Ortega
Pantanal e Pampa
angiospermas

Componente 29/06/2021 13:00
não se aplica

Relações de Girard para
equações do 2º grau

Analisar elementos histórico-geográficos que permitam
diagnosticar diferentes argumentações socioculturais para
explicar o conceito de América Latina

Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma
equação algébrica.

Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma
equação algébrica.

"Mão na Massa no CIEBP" Construindo sua HQ Digital

Antonio Russo Junior

Alexandre Ianusckiewicz Marques,
Leandro Raphael Vicente, Rennan
Pardal Wilchez
Jorgea Debora Silva
Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Jorgea Debora Silva
Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

Alexandre Ianusckiewicz Marques, Ana
Laura Bereta de Godoi, André Ricardo
Ferreira, Sirlandia Maria Leao dos Reis

Eletivas
Língua
Portuguesa
Física

29/06/2021 18:30
29/06/2021 19:00

A semelhança nas diferenças

29/06/2021 19:30

Usina-Hidrelétrica

Eletivas
Língua
Portuguesa
Física

30/06/2021 10:30
30/06/2021 11:00
30/06/2021 11:30

Reprise Reprise - A semelhança nas
diferenças
Reprise - Usina-Hidrelétrica

Projeto de
Vida

30/06/2021 18:30

Superpoderes

Matemática

30/06/2021 19:00

Forma Fatorada das equações Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma
do 2º grau
equação algébrica.

Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de
energia elétrica;

Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de
energia elétrica;

Anderson Félix
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA
Fabio de Paiva
Anderson Félix
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA
Fabio de Paiva

Iniciativa social, assertividade, curiosidade para aprender, foco e Luanda Gomes dos Santos Julião
organização
Inês Regina Silva, Roberta
Mastrochirico

História

30/06/2021 19:30

O Nascimento do Século 20 Revisões

Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, Alcides Guerreiro Parmezam, Luize
os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na
Coutinho de Oliveira
Europa e as relações de poder entre as nações.

