SEMANA DE 01/09 A 30/09
1ªs Séries
Componente Data e hora de
início

Título

Língua
Portuguesa
Física

01/09/2021
07:30
01/09/2021
08:00

Reprise - Uso e descarte de
máscaras
Reprise - Planetas rochosos

Eletivas

01/09/2021
08:30

Reprise - Próxima parada II:
Atlas Mochileiros

Matemática

01/09/2021
15:30

Resolução de Equações do 2º
grau utilizando Fatoração

História

01/09/2021
16:00

Por amor à cidade

Habilidades
Habilidades
Descrever a composição e a estrutura do
Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetas gigantes gasosos e corpos menores),
assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no
Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
(9º ano 4º bimestre)

Docente(s) Autor(es)
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA
Gilberto Dias da Silva

Anderson Félix
Compreender os processos de fatoração de
Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
expressões algébricas, com base em suas
relações com os produtos notáveis, para
resolver e elaborar problemas que possam
ser representados por equações polinomiais
do 2º grau.
Analisar a ocupação humana e a produção do Alcides Guerreiro Parmezam
espaço em diferentes tempos, aplicando os
princípios de localização, distribuição, ordem,
extensão, conexão, arranjos, casualidade,
entre outros que contribuem para o
raciocínio geográfico.

Projeto de
Vida

01/09/2021
16:30

Missão Permanente: Jornada de
desenvolvimento
socioemocional
Reprise - Resolução de
Equações do 2º grau utilizando
Fatoração

Matemática

02/09/2021
07:30

História

02/09/2021
08:00

Reprise - Por amor à cidade

Projeto de
Vida

02/09/2021
08:30

Língua
Portuguesa
Sociologia

02/09/2021
15:30
02/09/2021
16:00

Reprise - Missão Permanente:
Jornada de desenvolvimento
socioemocional
Como se faz um Abaixoassinado?
Na minha época!... Então... Na
sua época!

Filosofia

02/09/2021
16:30

Metrópolis: (re)produção do
espaço e domínio da técnica

Língua
Portuguesa

03/09/2021
07:30

Reprise - Como se faz um
Abaixo-assinado?

Sociologia

03/09/2021
08:00

Reprise - Na minha época!...
Então... Na sua época!

Determinação, organização e autoconfiança.

Luanda Gomes dos Santos Julião

Compreender os processos de fatoração de
Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
expressões algébricas, com base em suas
relações com os produtos notáveis, para
resolver e elaborar problemas que possam
ser representados por equações polinomiais
do 2º grau.
Analisar a ocupação humana e a produção do Alcides Guerreiro Parmezam
espaço em diferentes tempos, aplicando os
princípios de localização, distribuição, ordem,
extensão, conexão, arranjos, casualidade,
entre outros que contribuem para o
raciocínio geográfico.
Determinação, organização e autoconfiança. Luanda Gomes dos Santos Julião

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA
Analisar a produção de diferentes
Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
territorialidades em suas dimensões culturais, Souza, Tiago Lazzarin Ferreira
econômicas, ambientais, políticas e sociais, no
Brasil e no mundo contemporâneo, com
destaque para as culturas juvenis.
Analisar a ocupação humana e a produção do Maria Fernanda Degan
espaço em diferentes tempos, aplicando os
princípios de localização, distribuição, ordem,
extensão, conexão, arranjos, casualidade,
entre outros que contribuem para o
raciocínio geográfico.
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA
Analisar a produção de diferentes
Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
territorialidades em suas dimensões culturais, Souza, Tiago Lazzarin Ferreira
econômicas, ambientais, políticas e sociais, no
Brasil e no mundo contemporâneo, com
destaque para as culturas juvenis.

Filosofia

03/09/2021
08:30

Reprise - Metrópolis:
(re)produção do espaço e
domínio da técnica

Analisar a ocupação humana e a produção do
espaço em diferentes tempos, aplicando os
princípios de localização, distribuição, ordem,
extensão, conexão, arranjos, casualidade,
entre outros que contribuem para o
raciocínio geográfico.
Explorar tecnologias digitais da informação e
comunicação (TDIC), compreendendo seus
princípios e funcionalidades, e utilizá-las de
modo ético, criativo.
Analisar a atuação das corporações
internacionais e das organizações econômicas
mundiais e discutir as influências na vida da
população em relação ao consumo, cultura,
política, mobilidade, educação entre outros,
em diferentes regiões do mundo
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

03/09/2021
15:30

Tecnologia na dança

Geografia

03/09/2021
16:00

As Corporações e os
organismos internacionais –
parte 2

LEM-Inglês

03/09/2021
16:30

Challenges

Componente
não se aplica
Componente
não se aplica

04/09/2021
08:40
04/09/2021
09:30

ENEM - Biotecnologia - Aula 17

Componente
não se aplica
Componente
não se aplica

04/09/2021
10:20
04/09/2021
11:10

ENEM - Estudo dos triângulos Aula 19
ENEM - Documentação e
memória - Aula 20

Componente
não se aplica
Componente
não se aplica

04/09/2021
12:00
04/09/2021
12:00

¿ Quién tú eres? - Aula 2

Matemática

04/09/2021
15:30

Reprise - Como reconhecer uma Compreender os processos de fatoração de
Equação do 2º grau
expressões algébricas, com base em suas
relações com os produtos notáveis, para
resolver e elaborar problemas que possam
ser representados por equações polinomiais
do 2º grau.

Maria Fernanda Degan

Juliana Vilas Bôas Carpi

Antonio Russo Junior

Rosana Francisco

ENEM - Caracterização da
proposta - Aula 18

Elaine Alves De Barros

Reading Strategies - Skimming
and Scanning - Aula 2
Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Biologia

04/09/2021
16:00

Reprise - Ação antrópica no
ciclo da água: eutrofização

Química

04/09/2021
16:30

Reprise - Qualidade da água e
do ar e os impactos ambientais

Componente
não se aplica
Componente
não se aplica
Componente
não se aplica
Componente
não se aplica
Língua
Portuguesa
Física

05/09/2021
08:40
05/09/2021
09:30
05/09/2021
10:20
05/09/2021
11:10
05/09/2021
15:30
05/09/2021
16:00

ENEM - Dinâmica climática Aula 21
ENEM - Variações linguísticas Aula 22
ENEM - Probabilidade - Aula 23

Eletivas

05/09/2021
16:30

Reprise - Próxima parada II:
Atlas Mochileiros

Educação
Física

06/09/2021
07:30

Reprise - Tecnologia na dança

ENEM - Leis de Newton - Aula
24
Reprise - Uso e descarte de
máscaras
Reprise - Planetas rochosos

Analisar os ciclos biogeoquímicos e
interpretar os efeitos de fenômenos naturais
e da interferência humana sobre esses ciclos,
para promover ações individuais e/ ou
coletivas que minimizem consequências
nocivas à vida.
Analisar os ciclos biogeoquímicos e
interpretar os efeitos de fenômenos naturais
e da interferência humana sobre esses ciclos,
para promover ações individuais e/ ou
coletivas que minimizem consequências
nocivas à vida.

Descrever a composição e a estrutura do
Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetas gigantes gasosos e corpos menores),
assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no
Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
(9º ano 4º bimestre)

Priscila Ortega

Jorgea Debora Silva

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

Anderson Félix
Explorar tecnologias digitais da informação e
comunicação (TDIC), compreendendo seus
princípios e funcionalidades, e utilizá-las de
modo ético, criativo.

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

06/09/2021
08:00

LEM-Inglês

06/09/2021
08:30

Matemática

06/09/2021
15:30

Biologia

06/09/2021
16:00

Química

06/09/2021
16:30

Matemática

07/09/2021
07:30

Biologia

07/09/2021
08:00

Reprise - As Corporações e os
organismos internacionais –
parte 2

Analisar a atuação das corporações
internacionais e das organizações econômicas
mundiais e discutir as influências na vida da
população em relação ao consumo, cultura,
política, mobilidade, educação entre outros,
em diferentes regiões do mundo
Reprise - Challenges
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.
Reprise - Como reconhecer uma Compreender os processos de fatoração de
Equação do 2º grau
expressões algébricas, com base em suas
relações com os produtos notáveis, para
resolver e elaborar problemas que possam
ser representados por equações polinomiais
do 2º grau.
Reprise - Ação antrópica no
Analisar os ciclos biogeoquímicos e
ciclo da água: eutrofização
interpretar os efeitos de fenômenos naturais
e da interferência humana sobre esses ciclos,
para promover ações individuais e/ ou
coletivas que minimizem consequências
nocivas à vida.
Reprise - Qualidade da água e
Analisar os ciclos biogeoquímicos e
do ar e os impactos ambientais interpretar os efeitos de fenômenos naturais
e da interferência humana sobre esses ciclos,
para promover ações individuais e/ ou
coletivas que minimizem consequências
nocivas à vida.
Reprise - Como reconhecer uma Compreender os processos de fatoração de
Equação do 2º grau
expressões algébricas, com base em suas
relações com os produtos notáveis, para
resolver e elaborar problemas que possam
ser representados por equações polinomiais
do 2º grau.
Reprise - Ação antrópica no
Analisar os ciclos biogeoquímicos e
ciclo da água: eutrofização
interpretar os efeitos de fenômenos naturais
e da interferência humana sobre esses ciclos,
para promover ações individuais e/ ou

Antonio Russo Junior

Rosana Francisco

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Priscila Ortega

Jorgea Debora Silva

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Priscila Ortega

coletivas que minimizem consequências
nocivas à vida.

Química

07/09/2021
08:30

Reprise - Qualidade da água e
do ar e os impactos ambientais

Analisar os ciclos biogeoquímicos e
interpretar os efeitos de fenômenos naturais
e da interferência humana sobre esses ciclos,
para promover ações individuais e/ ou
coletivas que minimizem consequências
nocivas à vida.

Língua
Portuguesa
Física

07/09/2021
15:30
07/09/2021
16:00

Reprise - Uso e descarte de
máscaras
Reprise - Planetas rochosos

Eletivas

07/09/2021
16:30

Reprise - Próxima parada II:
Atlas Mochileiros

Anderson Félix

Língua
Portuguesa
Física

08/09/2021
07:30
08/09/2021
08:00

Reprise - Uso e descarte de
máscaras
Reprise - Planetas rochosos

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

Eletivas

08/09/2021
08:30

Reprise - Próxima parada II:
Atlas Mochileiros

Anderson Félix

Matemática

08/09/2021
15:30

Calculando o valor numérico de Compreender as funções como relações de
uma Função
dependência unívoca entre duas variáveis e
suas representações numérica, algébrica e
gráfica e utilizar esse conceito para analisar
situações que envolvam relações funcionais
entre duas variáveis.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Descrever a composição e a estrutura do
Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetas gigantes gasosos e corpos menores),
assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no
Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
(9º ano 4º bimestre)

Descrever a composição e a estrutura do
Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetas gigantes gasosos e corpos menores),
assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no
Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
(9º ano 4º bimestre)

Jorgea Debora Silva

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

História

08/09/2021
16:00

Pensando a cidade

Projeto de
Vida
Matemática

08/09/2021
16:30
09/09/2021
07:30

Qual o seu plano? Parte 2

História

09/09/2021
08:00

Reprise - Pensando a cidade

Projeto de
Vida
Língua
Portuguesa

09/09/2021
08:30
09/09/2021
15:30

Reprise - Qual o seu plano?
Parte 2
Cidade sem catador é lixo!

Reprise - Calculando o valor
numérico de uma Função

Analisar a ocupação humana e a produção do Alcides Guerreiro Parmezam
espaço em diferentes tempos, aplicando os
princípios de localização, distribuição, ordem,
extensão, conexão, arranjos, casualidade,
entre outros que contribuem para o
raciocínio geográfico.
Responsabilidade
Luanda Gomes dos Santos Julião
Compreender as funções como relações de
Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
dependência unívoca entre duas variáveis e
suas representações numérica, algébrica e
gráfica e utilizar esse conceito para analisar
situações que envolvam relações funcionais
entre duas variáveis.
Analisar a ocupação humana e a produção do Alcides Guerreiro Parmezam
espaço em diferentes tempos, aplicando os
princípios de localização, distribuição, ordem,
extensão, conexão, arranjos, casualidade,
entre outros que contribuem para o
raciocínio geográfico.
Responsabilidade
Luanda Gomes dos Santos Julião
Analisar, em textos de diferentes gêneros,
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
marcas que expressam a posição do
SOUZA SILVA
enunciador frente àquilo que é dito: uso de
diferentes modalidades (epistêmica, deôntica
e apreciativa) e de diferentes recursos
gramaticais que operam como modalizadores
(verbos modais, tempos e modos verbais,
expressões modais, adjetivos, locuções ou
orações adjetivas, advérbios, locuções ou
orações adverbiais, entonação etc.), uso de
estratégias de impessoalização (uso de
terceira pessoa e de voz passiva etc.), com
vistas ao incremento da compreensão e da
criticidade e ao manejo adequado desses
elementos nos textos produzidos,
considerando os contextos de produção

Sociologia

09/09/2021
16:00

Filosofia

09/09/2021
16:30

Língua
Portuguesa

10/09/2021
07:30

Sociologia

10/09/2021
08:00

Filosofia

10/09/2021
08:30

Esse "EU" que "só existe" em
Grupo

Analisar a ocupação humana e a produção do
espaço em diferentes tempos, aplicando os
princípios de localização, distribuição, ordem,
extensão, conexão, arranjos, casualidade,
entre outros que contribuem para o
raciocínio geográfico.
Agenda 2030 para o
Analisar a ocupação humana e a produção do
desenvolvimento sustentável: e espaço em diferentes tempos, aplicando os
os direitos sociais e humanos? princípios de localização, distribuição, ordem,
extensão, conexão, arranjos, casualidade,
entre outros que contribuem para o
raciocínio geográfico.
Reprise - Cidade sem catador é Analisar, em textos de diferentes gêneros,
lixo!
marcas que expressam a posição do
enunciador frente àquilo que é dito: uso de
diferentes modalidades (epistêmica, deôntica
e apreciativa) e de diferentes recursos
gramaticais que operam como modalizadores
(verbos modais, tempos e modos verbais,
expressões modais, adjetivos, locuções ou
orações adjetivas, advérbios, locuções ou
orações adverbiais, entonação etc.), uso de
estratégias de impessoalização (uso de
terceira pessoa e de voz passiva etc.), com
vistas ao incremento da compreensão e da
criticidade e ao manejo adequado desses
elementos nos textos produzidos,
considerando os contextos de produção
Reprise - Esse "EU" que "só
Analisar a ocupação humana e a produção do
existe" em Grupo
espaço em diferentes tempos, aplicando os
princípios de localização, distribuição, ordem,
extensão, conexão, arranjos, casualidade,
entre outros que contribuem para o
raciocínio geográfico.
Reprise - Agenda 2030 para o
Analisar a ocupação humana e a produção do
desenvolvimento sustentável: e espaço em diferentes tempos, aplicando os
os direitos sociais e humanos? princípios de localização, distribuição, ordem,
extensão, conexão, arranjos, casualidade,
entre outros que contribuem para o
raciocínio geográfico.

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Maria Fernanda Degan

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Maria Fernanda Degan

Arte

10/09/2021
15:30

O uso de tecnologias na arte.

Geografia

10/09/2021
16:00

Distribuição populacional e
transição demográfica– parte 1

LEM-Inglês

10/09/2021
16:30

English around us

Componente
não se aplica
Componente
não se aplica
Componente
não se aplica
Componente
não se aplica

11/09/2021
08:40
11/09/2021
09:30
11/09/2021
10:20
11/09/2021
11:10

ENEM - Função exponencial Aula 25
ENEM - Imunologia - Aula 26

Componente
não se aplica

11/09/2021
12:00

Componente
não se aplica
Matemática

11/09/2021
12:30
11/09/2021
15:30

Biologia

11/09/2021
16:00

Identificar e manipular diferentes tecnologias Márcia Janini de França Cardoso
e recursos digitais para acessar, apreciar,
produzir, registrar e compartilhar práticas e
repertórios artísticos, de modo reflexivo,
ético e responsável.
Analisar a produção de diferentes
Antonio Russo Junior
territorialidades em suas dimensões culturais,
econômicas, ambientais, políticas e sociais, no
Brasil e no mundo contemporâneo, com
destaque para as culturas juvenis.
Fazer uso do inglês como língua de
Rosana Francisco
comunicação global, levando em conta a
multiplicidade e variedade de usos, usuários e
funções dessa língua no mundo
contemporâneo.

ENEM - Manifestações culturais
- Aula 27
ENEM - Diversidade de
produções artísticas - cinema e
música - Aula 28
Dignidade Feminina Atualidades no CMSP - aula 2

Alcides Guerreiro Parmezam

Clube de Leitura - Aula 2

Maria Fernanda Degan

Reprise - Como reconhecer uma Compreender os processos de fatoração de
Equação do 2º grau
expressões algébricas, com base em suas
relações com os produtos notáveis, para
resolver e elaborar problemas que possam
ser representados por equações polinomiais
do 2º grau.
Reprise - Ação antrópica no
Analisar os ciclos biogeoquímicos e
ciclo da água: eutrofização
interpretar os efeitos de fenômenos naturais
e da interferência humana sobre esses ciclos,
para promover ações individuais e/ ou
coletivas que minimizem consequências
nocivas à vida.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Priscila Ortega

Química

11/09/2021
16:30

Reprise - Qualidade da água e
do ar e os impactos ambientais

Componente
não se aplica
Componente
não se aplica
Componente
não se aplica
Componente
não se aplica
Língua
Portuguesa
Física

12/09/2021
08:40
12/09/2021
09:30
12/09/2021
10:20
12/09/2021
11:10
12/09/2021
15:30
12/09/2021
16:00

ENEM - Porcentagem - Aula 29

Eletivas

12/09/2021
16:30

Reprise - Próxima parada II:
Atlas Mochileiros

Arte

13/09/2021
07:30

Reprise - O uso de tecnologias
na arte.

Geografia

13/09/2021
08:00

Reprise - Distribuição
populacional e transição
demográfica– parte 1

LEM-Inglês

13/09/2021
08:30

Reprise - English around us

Analisar os ciclos biogeoquímicos e
interpretar os efeitos de fenômenos naturais
e da interferência humana sobre esses ciclos,
para promover ações individuais e/ ou
coletivas que minimizem consequências
nocivas à vida.

Jorgea Debora Silva

ENEM - Textos motivadores Aula 30
ENEM - República Oligárquica Aula 31
ENEM - Termologia -Aula 32
Reprise - Uso e descarte de
máscaras
Reprise - Planetas rochosos

Descrever a composição e a estrutura do
Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetas gigantes gasosos e corpos menores),
assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no
Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
(9º ano 4º bimestre)

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

Anderson Félix
Identificar e manipular diferentes tecnologias Márcia Janini de França Cardoso
e recursos digitais para acessar, apreciar,
produzir, registrar e compartilhar práticas e
repertórios artísticos, de modo reflexivo,
ético e responsável.
Analisar a produção de diferentes
Antonio Russo Junior
territorialidades em suas dimensões culturais,
econômicas, ambientais, políticas e sociais, no
Brasil e no mundo contemporâneo, com
destaque para as culturas juvenis.
Fazer uso do inglês como língua de
Rosana Francisco
comunicação global, levando em conta a
multiplicidade e variedade de usos, usuários e
funções dessa língua no mundo
contemporâneo.

Matemática

13/09/2021
15:30

Compreendendo o significado
de Função

Biologia

13/09/2021
16:00

Ação antrópica no ambiente:
agrotóxicos

Química

13/09/2021
16:30

Elementos e substâncias que
constituem o Sistema Solar

Matemática

14/09/2021
07:30

Reprise - Compreendendo o
significado de Função

Biologia

14/09/2021
08:00

Reprise - Ação antrópica no
ambiente: agrotóxicos

Química

14/09/2021
08:30

Reprise - Elementos e
substâncias que constituem o
Sistema Solar

Tecnologia

14/09/2021
13:00

Scratch: A ordem é dançar!

Compreender as funções como relações de
dependência unívoca entre duas variáveis e
suas representações numérica, algébrica e
gráfica e utilizar esse conceito para analisar
situações que envolvam relações funcionais
entre duas variáveis.
Analisar os ciclos biogeoquímicos e
interpretar os efeitos de fenômenos naturais
e da interferência humana sobre esses ciclos,
para promover ações individuais e/ ou
coletivas que minimizem consequências
nocivas à vida.
Descrever a composição e a estrutura do
Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetasgigantes gasosos e corpos menores),
assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no
Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
Compreender as funções como relações de
dependência unívoca entre duas variáveis e
suas representações numérica, algébrica e
gráfica e utilizar esse conceito para analisar
situações que envolvam relações funcionais
entre duas variáveis.
Analisar os ciclos biogeoquímicos e
interpretar os efeitos de fenômenos naturais
e da interferência humana sobre esses ciclos,
para promover ações individuais e/ ou
coletivas que minimizem consequências
nocivas à vida.
Descrever a composição e a estrutura do
Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetasgigantes gasosos e corpos menores),
assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no
Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Priscila Ortega

Jorgea Debora Silva

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Priscila Ortega

Jorgea Debora Silva

Alexandre Ianusckiewicz Marques, Ana Laura
Bereta de Godoi, André Ricardo Ferreira,
Antonio Rafael da Costa, Nubia do Carmo
Corredor

Língua
Portuguesa

14/09/2021
15:30

: Do adjetivo à oração adjetiva.

Física

14/09/2021
16:00

Planetas Gasosos

Eletivas

14/09/2021
16:30
15/09/2021
07:30

Próxima parada: Conselhos de
Turismo
Reprise - : Do adjetivo à oração
adjetiva.

Língua
Portuguesa

Analisar, em textos de diferentes gêneros,
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
marcas que expressam a posição do
SOUZA SILVA
enunciador frente àquilo que é dito: uso de
diferentes modalidades (epistêmica, deôntica
e apreciativa) e de diferentes recursos
gramaticais que operam como modalizadores
(verbos modais, tempos e modos verbais,
expressões modais, adjetivos, locuções ou
orações adjetivas, advérbios, locuções ou
orações adverbiais, entonação etc.), uso de
estratégias de impessoalização (uso de
terceira pessoa e de voz passiva etc.), com
vistas ao incremento da compreensão e da
criticidade e ao manejo adequado desses
elementos nos textos produzidos,
considerando os contextos de produção
Descrever a composição e a estrutura do
Gilberto Dias da Silva
Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetas gigantes gasosos e corpos menores),
assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no
Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
(9º ano 4º bimestre)
Anderson Félix
Analisar, em textos de diferentes gêneros,
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
marcas que expressam a posição do
SOUZA SILVA
enunciador frente àquilo que é dito: uso de
diferentes modalidades (epistêmica, deôntica
e apreciativa) e de diferentes recursos
gramaticais que operam como modalizadores
(verbos modais, tempos e modos verbais,
expressões modais, adjetivos, locuções ou
orações adjetivas, advérbios, locuções ou
orações adverbiais, entonação etc.), uso de
estratégias de impessoalização (uso de
terceira pessoa e de voz passiva etc.), com
vistas ao incremento da compreensão e da
criticidade e ao manejo adequado desses

elementos nos textos produzidos,
considerando os contextos de produção

Física

15/09/2021
08:00

Reprise - Planetas Gasosos

Eletivas

15/09/2021
08:30

Reprise - Próxima parada:
Conselhos de Turismo

Matemática

15/09/2021
15:30

Resolvendo problemas
utilizando o significado de
Funções

História

15/09/2021
16:00

Projeto de
Vida

15/09/2021
16:30

Descrever a composição e a estrutura do
Gilberto Dias da Silva
Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetas gigantes gasosos e corpos menores),
assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no
Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
(9º ano 4º bimestre)
Anderson Félix

Compreender as funções como relações de
Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
dependência unívoca entre duas variáveis e
suas representações numérica, algébrica e
gráfica e utilizar esse conceito para analisar
situações que envolvam relações funcionais
entre duas variáveis.
Nações e territórios Analisar e caracterizar as dinâmicas das
Alcides Guerreiro Parmezam
deslocamentos humanos
populações, das mercadorias e do capital nos
diversos continentes, com destaque para a
mobilidade e a fixação de pessoas, grupos
humanos e povos, em função de eventos
naturais, políticos, econômicos, sociais,
religiosos e culturais, de modo a
compreender e posicionar-se criticamente em
relação a esses processos e às possíveis
relações entre eles.
Do sonho à realidade: A arte do Organização e responsabilidade.
Luanda Gomes dos Santos Julião
planejamento

Matemática

16/09/2021
07:30

História

16/09/2021
08:00

Projeto de
Vida

16/09/2021
08:30

Língua
Portuguesa

16/09/2021
15:30

Sociologia

16/09/2021
16:00

Reprise - Resolvendo problemas Compreender as funções como relações de
Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
utilizando o significado de
dependência unívoca entre duas variáveis e
Funções
suas representações numérica, algébrica e
gráfica e utilizar esse conceito para analisar
situações que envolvam relações funcionais
entre duas variáveis.
Reprise - Nações e territórios - Analisar e caracterizar as dinâmicas das
Alcides Guerreiro Parmezam
deslocamentos humanos
populações, das mercadorias e do capital nos
diversos continentes, com destaque para a
mobilidade e a fixação de pessoas, grupos
humanos e povos, em função de eventos
naturais, políticos, econômicos, sociais,
religiosos e culturais, de modo a
compreender e posicionar-se criticamente em
relação a esses processos e às possíveis
relações entre eles.
Reprise - Do sonho à realidade: Organização e responsabilidade.
Luanda Gomes dos Santos Julião
A arte do planejamento
Do verbo ao advérbio

Analisar, em textos de diferentes gêneros,
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
marcas que expressam a posição do
SOUZA SILVA
enunciador frente àquilo que é dito: uso de
diferentes modalidades (epistêmica, deôntica
e apreciativa) e de diferentes recursos
gramaticais que operam como modalizadores
(verbos modais, tempos e modos verbais,
expressões modais, adjetivos, locuções ou
orações adjetivas, advérbios, locuções ou
orações adverbiais, entonação etc.), uso de
estratégias de impessoalização (uso de
terceira pessoa e de voz passiva etc.), com
vistas ao incremento da compreensão e da
criticidade e ao manejo adequado desses
elementos nos textos produzidos,
considerando os contextos de produção
Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Filosofia

16/09/2021
16:30

O "estrangeiro"

Língua
Portuguesa

17/09/2021
07:30

Reprise - Do verbo ao advérbio

Sociologia

17/09/2021
08:00

Reprise -

Filosofia

17/09/2021
08:30

Reprise - O "estrangeiro"

Analisar e caracterizar as dinâmicas das
Maria Fernanda Degan
populações, das mercadorias e do capital nos
diversos continentes, com destaque para a
mobilidade e a fixação de pessoas, grupos
humanos e povos, em função de eventos
naturais, políticos, econômicos, sociais,
religiosos e culturais, de modo a
compreender e posicionar-se criticamente em
relação a esses processos e às possíveis
relações entre eles.
Analisar, em textos de diferentes gêneros,
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
marcas que expressam a posição do
SOUZA SILVA
enunciador frente àquilo que é dito: uso de
diferentes modalidades (epistêmica, deôntica
e apreciativa) e de diferentes recursos
gramaticais que operam como modalizadores
(verbos modais, tempos e modos verbais,
expressões modais, adjetivos, locuções ou
orações adjetivas, advérbios, locuções ou
orações adverbiais, entonação etc.), uso de
estratégias de impessoalização (uso de
terceira pessoa e de voz passiva etc.), com
vistas ao incremento da compreensão e da
criticidade e ao manejo adequado desses
elementos nos textos produzidos,
considerando os contextos de produção
Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira
Analisar e caracterizar as dinâmicas das
Maria Fernanda Degan
populações, das mercadorias e do capital nos
diversos continentes, com destaque para a
mobilidade e a fixação de pessoas, grupos
humanos e povos, em função de eventos
naturais, políticos, econômicos, sociais,
religiosos e culturais, de modo a
compreender e posicionar-se criticamente em
relação a esses processos e às possíveis
relações entre eles.

Educação
Física

17/09/2021
15:30

Livre para dançar

Geografia

17/09/2021
16:00

Distribuição populacional e
transição demográfica– parte 2

LEM-Inglês

17/09/2021
16:30

Only word: ART

Componente
não se aplica

18/09/2021
08:40

Enem - Experimentações
técnicas - Aula 33

Componente
não se aplica
Componente
não se aplica
Componente
não se aplica

18/09/2021
09:30
18/09/2021
10:20
18/09/2021
11:10

Componente
não se aplica
LEM-Inglês

18/09/2021
12:00
18/09/2021
12:30
18/09/2021
15:30

Enem - Porcentagem II - Aula
34
Enem - Patrimônios culturais Aula 35
Enem - Artes - diversidade de
produção artística dança e
teatro -Aula 36
Y tú, ¿ dónde eres? - Aula 3

Matemática

Fruir e apreciar esteticamente diversas
Juliana Vilas Bôas Carpi
manifestações artísticas e culturais, das locais
às mundiais, assim como delas participar, de
modo a aguçar continuamente a
sensibilidade, a imaginação e a criatividade.
Analisar a produção de diferentes
Antonio Russo Junior
territorialidades em suas dimensões culturais,
econômicas, ambientais, políticas e sociais, no
Brasil e no mundo contemporâneo, com
destaque para as culturas juvenis.
Discutir a comunicação intercultural por meio Rosana Francisco
da língua inglesa como mecanismo de
valorização pessoal e de construção de
identidades no mundo globalizado.;
Participar de processos de produção
individual e colaborativa em diferentes
linguagens (artísticas, corporais e verbais),
levando em conta suas formas e seus
funcionamentos, para produzir sentidos em
diferentes contextos.

Present Continuous; Verb to be
- Aula 3
Reprise - Compreendendo o
Compreender as funções como relações de
significado de Função
dependência unívoca entre duas variáveis e
suas representações numérica, algébrica e
gráfica e utilizar esse conceito para analisar
situações que envolvam relações funcionais
entre duas variáveis.

Elaine Alves De Barros

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Biologia

18/09/2021
16:00

Reprise - Ação antrópica no
ambiente: agrotóxicos

Química

18/09/2021
16:30

Reprise - Elementos e
substâncias que constituem o
Sistema Solar

Componente
não se aplica
Componente
não se aplica

19/09/2021
08:40
19/09/2021
09:30

Enem - Cartografia - Aula 37

Componente
não se aplica
Componente
não se aplica

19/09/2021
10:20
19/09/2021
11:10

Enem - Quadriláteros notáveis
- Aula 39
Enem - Tratamento de água e
resíduo - Aula 40

Língua
Portuguesa

19/09/2021
15:30

Reprise - : Do adjetivo à oração
adjetiva.

Analisar os ciclos biogeoquímicos e
Priscila Ortega
interpretar os efeitos de fenômenos naturais
e da interferência humana sobre esses ciclos,
para promover ações individuais e/ ou
coletivas que minimizem consequências
nocivas à vida.
Descrever a composição e a estrutura do
Jorgea Debora Silva
Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetasgigantes gasosos e corpos menores),
assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no
Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).

Enem - Reconhecer gêneros
textuais - Aula 38

Analisar, em textos de diferentes gêneros,
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
marcas que expressam a posição do
SOUZA SILVA
enunciador frente àquilo que é dito: uso de
diferentes modalidades (epistêmica, deôntica
e apreciativa) e de diferentes recursos
gramaticais que operam como modalizadores
(verbos modais, tempos e modos verbais,
expressões modais, adjetivos, locuções ou
orações adjetivas, advérbios, locuções ou
orações adverbiais, entonação etc.), uso de
estratégias de impessoalização (uso de
terceira pessoa e de voz passiva etc.), com
vistas ao incremento da compreensão e da
criticidade e ao manejo adequado desses
elementos nos textos produzidos,
considerando os contextos de produção

Física

19/09/2021
16:00

Reprise - Planetas Gasosos

Descrever a composição e a estrutura do
Gilberto Dias da Silva
Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetas gigantes gasosos e corpos menores),
assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no
Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
(9º ano 4º bimestre)
Anderson Félix

Eletivas

19/09/2021
16:30

Reprise - Próxima parada:
Conselhos de Turismo

Educação
Física

20/09/2021
07:30

Reprise - Livre para dançar

Geografia

20/09/2021
08:00

Reprise - Distribuição
populacional e transição
demográfica– parte 2

LEM-Inglês

20/09/2021
08:30

Reprise - Only word: ART

Tecnologia

20/09/2021
13:00

EducaMídia - Título a ser
definido

Matemática

20/09/2021
15:30

Esboçando Gráficos de Funções Compreender as funções como relações de
Afim e Quadrática
dependência unívoca entre duas variáveis e
suas representações numérica, algébrica e
gráfica e utilizar esse conceito para analisar
situações que envolvam relações funcionais
entre duas variáveis.

Fruir e apreciar esteticamente diversas
Juliana Vilas Bôas Carpi
manifestações artísticas e culturais, das locais
às mundiais, assim como delas participar, de
modo a aguçar continuamente a
sensibilidade, a imaginação e a criatividade.
Analisar a produção de diferentes
Antonio Russo Junior
territorialidades em suas dimensões culturais,
econômicas, ambientais, políticas e sociais, no
Brasil e no mundo contemporâneo, com
destaque para as culturas juvenis.
Discutir a comunicação intercultural por meio Rosana Francisco
da língua inglesa como mecanismo de
valorização pessoal e de construção de
identidades no mundo globalizado.;
Participar de processos de produção
individual e colaborativa em diferentes
linguagens (artísticas, corporais e verbais),
levando em conta suas formas e seus
funcionamentos, para produzir sentidos em
diferentes contextos.
Alexandre Ianusckiewicz Marques, Ana Laura
Bereta de Godoi, André Ricardo Ferreira
Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Biologia

20/09/2021
16:00

Química

20/09/2021
16:30
21/09/2021
07:30

Matemática

Biologia

21/09/2021
08:00

Química
Componente
não se aplica

21/09/2021
08:30
21/09/2021
13:00

Língua
Portuguesa

21/09/2021
15:30

Vida, Terra e Cosmos: A Origem Analisar e discutir modelos, teorias e leis
da Vida
propostos em diferentes épocas e culturas
para comparar distintas explicações sobre o
surgimento e a evolução da Vida, da Terra e
do Universo com as teorias científicas aceitas
atualmente.

Priscila Ortega

Jorgea Debora Silva
Reprise - Esboçando Gráficos de Compreender as funções como relações de
Funções Afim e Quadrática
dependência unívoca entre duas variáveis e
suas representações numérica, algébrica e
gráfica e utilizar esse conceito para analisar
situações que envolvam relações funcionais
entre duas variáveis.
Reprise - Vida, Terra e Cosmos: Analisar e discutir modelos, teorias e leis
A Origem da Vida
propostos em diferentes épocas e culturas
para comparar distintas explicações sobre o
surgimento e a evolução da Vida, da Terra e
do Universo com as teorias científicas aceitas
atualmente.
Reprise -

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Irrigue sua ideia! Faça seu
jardim sustentável

Alexandre Ianusckiewicz Marques, Ana Laura
Bereta de Godoi, André Ricardo Ferreira,
Paulo Sérgio Gumiero, Rennan Pardal Wilchez

Posicione-se!

Priscila Ortega

Jorgea Debora Silva

Analisar, em textos de diferentes gêneros,
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
marcas que expressam a posição do
SOUZA SILVA
enunciador frente àquilo que é dito: uso de
diferentes modalidades (epistêmica, deôntica
e apreciativa) e de diferentes recursos
gramaticais que operam como modalizadores
(verbos modais, tempos e modos verbais,
expressões modais, adjetivos, locuções ou
orações adjetivas, advérbios, locuções ou
orações adverbiais, entonação etc.), uso de
estratégias de impessoalização (uso de
terceira pessoa e de voz passiva etc.), com
vistas ao incremento da compreensão e da
criticidade e ao manejo adequado desses

elementos nos textos produzidos,
considerando os contextos de produção

Física

21/09/2021
16:00

Vida na Terra

Tecnologia

21/09/2021
16:30

Curadoria e direitos autorais –
socorro!

Língua
Portuguesa

22/09/2021
07:30

Reprise - Posicione-se!

Analisar e discutir modelos, teorias e leis
propostos em diferentes épocas e culturas
para comparar distintas explicações sobre o
surgimento e a evolução da Vida, da Terra e
do Universo com as teorias científicas aceitas
atualmente.
Produzir conteúdos digitais a partir de um
planejamento, colocando em prática a
criatividade, ética, responsabilidade e senso
crítico, demonstrando habilidades de
curadoria.;
Selecionar e produzir conteúdos por meio de
mídia digital, de maneira ética, responsável e
colaborativa.
Analisar, em textos de diferentes gêneros,
marcas que expressam a posição do
enunciador frente àquilo que é dito: uso de
diferentes modalidades (epistêmica, deôntica
e apreciativa) e de diferentes recursos
gramaticais que operam como modalizadores
(verbos modais, tempos e modos verbais,
expressões modais, adjetivos, locuções ou
orações adjetivas, advérbios, locuções ou
orações adverbiais, entonação etc.), uso de
estratégias de impessoalização (uso de
terceira pessoa e de voz passiva etc.), com
vistas ao incremento da compreensão e da
criticidade e ao manejo adequado desses

Gilberto Dias da Silva

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas
Bôas Carpi

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

elementos nos textos produzidos,
considerando os contextos de produção

Física

22/09/2021
08:00

Reprise - Vida na Terra

Tecnologia

22/09/2021
08:30

Reprise - Curadoria e direitos
autorais – socorro!

Matemática

22/09/2021
15:30

Análise de Pesquisa Estatística

História

22/09/2021
16:00
22/09/2021
16:30

Projeto de
Vida

Analisar e discutir modelos, teorias e leis
propostos em diferentes épocas e culturas
para comparar distintas explicações sobre o
surgimento e a evolução da Vida, da Terra e
do Universo com as teorias científicas aceitas
atualmente.
Produzir conteúdos digitais a partir de um
planejamento, colocando em prática a
criatividade, ética, responsabilidade e senso
crítico, demonstrando habilidades de
curadoria.;
Selecionar e produzir conteúdos por meio de
mídia digital, de maneira ética, responsável e
colaborativa.
Planejar e executar pesquisa amostral
envolvendo tema da realidade social e
comunicar os resultados por meio de
relatório contendo avaliação de medidas de
tendência central e da amplitude, tabelas e
gráficos adequados, construídos com o apoio
de planilhas eletrônicas.

Gilberto Dias da Silva

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas
Bôas Carpi

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Alcides Guerreiro Parmezam
Luanda Gomes dos Santos Julião

Matemática

23/09/2021
07:30

Reprise - Análise de Pesquisa
Estatística

História

23/09/2021
08:00
23/09/2021
08:30
23/09/2021
15:30

Reprise -

Alcides Guerreiro Parmezam

Reprise -

Luanda Gomes dos Santos Julião

23/09/2021
16:00

Território, espaço e técnica

Projeto de
Vida
Língua
Portuguesa

Sociologia

Revisando conceitos

Planejar e executar pesquisa amostral
envolvendo tema da realidade social e
comunicar os resultados por meio de
relatório contendo avaliação de medidas de
tendência central e da amplitude, tabelas e
gráficos adequados, construídos com o apoio
de planilhas eletrônicas.

Articular o verbal com os esquemas,
infográficos, imagens variadas etc. na
(re)construção dos sentidos dos textos de
divulgação científica e retextualizar do
discursivo para o esquemático – infográfico,
esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. – e,
ao contrário, transformar o conteúdo das
tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações
etc. em texto discursivo, como forma de
ampliar as possibilidades de compreensão
desses textos e analisar as características das
multissemioses e dos gêneros em questão.
Comparar e avaliar os processos de ocupação
do espaço e a formação de territórios,
territorialidades e fronteiras, identificando o
papel de diferentes agentes (como grupos
sociais e culturais, impérios, Estados
Nacionais e organismos internacionais) e
considerando os conflitos populacionais
(internos e externos), a diversidade étnicocultural e as características socioeconômicas,
políticas e tecnológicas.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Filosofia

23/09/2021
16:30

Pensando refúgio e migração

Língua
Portuguesa

24/09/2021
07:30

Reprise - Revisando conceitos

Sociologia

24/09/2021
08:00

Reprise - Território, espaço e
técnica

Filosofia

24/09/2021
08:30

Reprise - Pensando refúgio e
migração

Analisar e caracterizar as dinâmicas das
populações, das mercadorias e do capital nos
diversos continentes, com destaque para a
mobilidade e a fixação de pessoas, grupos
humanos e povos, em função de eventos
naturais, políticos, econômicos, sociais,
religiosos e culturais, de modo a
compreender e posicionar-se criticamente em
relação a esses processos e às possíveis
relações entre eles.
Articular o verbal com os esquemas,
infográficos, imagens variadas etc. na
(re)construção dos sentidos dos textos de
divulgação científica e retextualizar do
discursivo para o esquemático – infográfico,
esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. – e,
ao contrário, transformar o conteúdo das
tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações
etc. em texto discursivo, como forma de
ampliar as possibilidades de compreensão
desses textos e analisar as características das
multissemioses e dos gêneros em questão.
Comparar e avaliar os processos de ocupação
do espaço e a formação de territórios,
territorialidades e fronteiras, identificando o
papel de diferentes agentes (como grupos
sociais e culturais, impérios, Estados
Nacionais e organismos internacionais) e
considerando os conflitos populacionais
(internos e externos), a diversidade étnicocultural e as características socioeconômicas,
políticas e tecnológicas.
Analisar e caracterizar as dinâmicas das
populações, das mercadorias e do capital nos
diversos continentes, com destaque para a
mobilidade e a fixação de pessoas, grupos
humanos e povos, em função de eventos
naturais, políticos, econômicos, sociais,
religiosos e culturais, de modo a
compreender e posicionar-se criticamente em

Maria Fernanda Degan

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Maria Fernanda Degan

relação a esses processos e às possíveis
relações entre eles.

Arte

24/09/2021
15:30

O uso das TDICs nos processos
artísticos de criação

Geografia

24/09/2021
16:00

Produção e ocupação do
espaço

LEM-Inglês

24/09/2021
16:30

Learning is an on and on
process

Componente
não se aplica
Componente
não se aplica
Componente
não se aplica
Componente
não se aplica

25/09/2021
08:40
25/09/2021
09:30
25/09/2021
10:20
25/09/2021
11:10

Enem - Saúde e ação social Aula 41
Enem - Estrutura dissertativa Aula 42
Enem - Teorema de Tales - Aula
43
Enem - Era Vargas - Aula 44

Explorar tecnologias digitais da informação e Márcia Janini de França Cardoso
comunicação (TDIC), compreendendo seus
princípios e funcionalidades, e utilizá-las de
modo ético, criativo.
Analisar a ocupação humana e a produção do Antonio Russo Junior
espaço em diferentes tempos, aplicando os
princípios de localização, distribuição, ordem,
extensão, conexão, arranjos, casualidade,
entre outros que contribuem para o
raciocínio geográfico.
Analisar o funcionamento das linguagens,
Rosana Francisco
para interpretar e produzir criticamente
discursos em textos de diversas semioses
(visuais, verbais, sonoras, gestuais).;
Analisar e experimentar diversos processos
de remidiação de produções
multissemióticas, multimídia e transmídia,
desenvolvendo diferentes modos de
participação e intervenção social.;
Compreender e analisar processos de
produção e circulação de discursos, nas
diferenteslinguagens, para fazer escolhas
fundamentadas em função de interesses
pessoaise coletivos.

Componente
não se aplica
Componente
não se aplica
Matemática

25/09/2021
12:00
25/09/2021
12:30
25/09/2021
15:30

Atualidades no CMSP - aula 3

Alcides Guerreiro Parmezam

Clube de Leitura - Aula 3

Maria Fernanda Degan

Reprise - Esboçando Gráficos de Compreender as funções como relações de
Funções Afim e Quadrática
dependência unívoca entre duas variáveis e
suas representações numérica, algébrica e
gráfica e utilizar esse conceito para analisar
situações que envolvam relações funcionais
entre duas variáveis.
Reprise - Vida, Terra e Cosmos: Analisar e discutir modelos, teorias e leis
A Origem da Vida
propostos em diferentes épocas e culturas
para comparar distintas explicações sobre o
surgimento e a evolução da Vida, da Terra e
do Universo com as teorias científicas aceitas
atualmente.
Reprise -

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Biologia

25/09/2021
16:00

Química
Componente
não se aplica

25/09/2021
16:30
26/09/2021
08:40

Componente
não se aplica

26/09/2021
09:30

Enem - Estratégias
argumentativas - Aula 46

Componente
não se aplica
Componente
não se aplica
Língua
Portuguesa

26/09/2021
10:20
26/09/2021
11:10
26/09/2021
15:30

Enem - Porcentagem III - Aula
47
Enem - Ondulatória - Aula 48

Priscila Ortega

Jorgea Debora Silva

Enem - Problemas ambientais
urbanos - Aula 45

Reprise - Posicione-se!

Analisar, em textos de diferentes gêneros,
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
marcas que expressam a posição do
SOUZA SILVA
enunciador frente àquilo que é dito: uso de
diferentes modalidades (epistêmica, deôntica
e apreciativa) e de diferentes recursos
gramaticais que operam como modalizadores
(verbos modais, tempos e modos verbais,
expressões modais, adjetivos, locuções ou
orações adjetivas, advérbios, locuções ou
orações adverbiais, entonação etc.), uso de
estratégias de impessoalização (uso de
terceira pessoa e de voz passiva etc.), com
vistas ao incremento da compreensão e da

criticidade e ao manejo adequado desses
elementos nos textos produzidos,
considerando os contextos de produção

Física

26/09/2021
16:00

Reprise - Vida na Terra

Tecnologia

26/09/2021
16:30

Reprise - Curadoria e direitos
autorais – socorro!

Arte

27/09/2021
07:30

Reprise - O uso das TDICs nos
processos artísticos de criação

Geografia

27/09/2021
08:00

Reprise - Produção e ocupação
do espaço

Analisar e discutir modelos, teorias e leis
propostos em diferentes épocas e culturas
para comparar distintas explicações sobre o
surgimento e a evolução da Vida, da Terra e
do Universo com as teorias científicas aceitas
atualmente.
Produzir conteúdos digitais a partir de um
planejamento, colocando em prática a
criatividade, ética, responsabilidade e senso
crítico, demonstrando habilidades de
curadoria.;
Selecionar e produzir conteúdos por meio de
mídia digital, de maneira ética, responsável e
colaborativa.
Explorar tecnologias digitais da informação e
comunicação (TDIC), compreendendo seus
princípios e funcionalidades, e utilizá-las de
modo ético, criativo.
Analisar a ocupação humana e a produção do
espaço em diferentes tempos, aplicando os
princípios de localização, distribuição, ordem,
extensão, conexão, arranjos, casualidade,
entre outros que contribuem para o
raciocínio geográfico.

Gilberto Dias da Silva

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas
Bôas Carpi

Márcia Janini de França Cardoso

Antonio Russo Junior

LEM-Inglês

27/09/2021
08:30

Reprise - Learning is an on and
on process

Aula Especial

27/09/2021
13:00

"Trilha Antirracista" - Tive uma
ideia! E depois?

Matemática

27/09/2021
15:30

Analisando Gráficos e Tabelas

Biologia

27/09/2021
16:00

A Origem da Vida: Teoria da
Biogênese

Química

27/09/2021
16:30
28/09/2021
07:30

Matemática

Analisar o funcionamento das linguagens,
para interpretar e produzir criticamente
discursos em textos de diversas semioses
(visuais, verbais, sonoras, gestuais).;
Analisar e experimentar diversos processos
de remidiação de produções
multissemióticas, multimídia e transmídia,
desenvolvendo diferentes modos de
participação e intervenção social.;
Compreender e analisar processos de
produção e circulação de discursos, nas
diferenteslinguagens, para fazer escolhas
fundamentadas em função de interesses
pessoaise coletivos.

Rosana Francisco

Alexandre Ianusckiewicz Marques, Marcelo
Moreira da Silveira, Rodrigo Marcelino
Planejar e executar pesquisa amostral
envolvendo tema da realidade social e
comunicar os resultados por meio de
relatório contendo avaliação de medidas de
tendência central e da amplitude, tabelas e
gráficos adequados, construídos com o apoio
de planilhas eletrônicas.
Analisar e discutir modelos, teorias e leis
propostos em diferentes épocas e culturas
para comparar distintas explicações sobre o
surgimento e a evolução da Vida, da Terra e
do Universo com as teorias científicas aceitas
atualmente.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Priscila Ortega

Jorgea Debora Silva
Reprise - Analisando Gráficos e
Tabelas

Planejar e executar pesquisa amostral
envolvendo tema da realidade social e
comunicar os resultados por meio de
relatório contendo avaliação de medidas de
tendência central e da amplitude, tabelas e
gráficos adequados, construídos com o apoio
de planilhas eletrônicas.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Biologia

28/09/2021
08:00

Reprise - A Origem da Vida:
Teoria da Biogênese

Química

28/09/2021
08:30
28/09/2021
13:00

Reprise -

Jorgea Debora Silva

Criando uma Narrativa Digital a
partir do Prezi

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

Língua
Portuguesa

28/09/2021
15:30

Informação facilitada

Física

28/09/2021
16:00

Vida no Universo

Eletivas

28/09/2021
16:30

Próxima parada III: Plano
municipal de turismo

Tecnologia

Analisar e discutir modelos, teorias e leis
propostos em diferentes épocas e culturas
para comparar distintas explicações sobre o
surgimento e a evolução da Vida, da Terra e
do Universo com as teorias científicas aceitas
atualmente.

Articular o verbal com os esquemas,
infográficos, imagens variadas etc. na
(re)construção dos sentidos dos textos de
divulgação científica e retextualizar do
discursivo para o esquemático – infográfico,
esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. – e,
ao contrário, transformar o conteúdo das
tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações
etc. em texto discursivo, como forma de
ampliar as possibilidades de compreensão
desses textos e analisar as características das
multissemioses e dos gêneros em questão.
Analisar e discutir modelos, teorias e leis
propostos em diferentes épocas e culturas
para comparar distintas explicações sobre o
surgimento e a evolução da Vida, da Terra e
do Universo com as teorias científicas aceitas
atualmente.

Priscila Ortega

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Gilberto Dias da Silva

Anderson Félix

Língua
Portuguesa

29/09/2021
07:30

Reprise - Informação facilitada

Física

29/09/2021
08:00

Reprise - Vida no Universo

Eletivas

29/09/2021
08:30

Reprise - Próxima parada III:
Plano municipal de turismo

Matemática

29/09/2021
15:30

Medidas de Tendência Central

História

29/09/2021
16:00
29/09/2021
16:30
30/09/2021
07:30

Projeto de
Vida
Matemática

História

30/09/2021
08:00

Articular o verbal com os esquemas,
infográficos, imagens variadas etc. na
(re)construção dos sentidos dos textos de
divulgação científica e retextualizar do
discursivo para o esquemático – infográfico,
esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. – e,
ao contrário, transformar o conteúdo das
tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações
etc. em texto discursivo, como forma de
ampliar as possibilidades de compreensão
desses textos e analisar as características das
multissemioses e dos gêneros em questão.
Analisar e discutir modelos, teorias e leis
propostos em diferentes épocas e culturas
para comparar distintas explicações sobre o
surgimento e a evolução da Vida, da Terra e
do Universo com as teorias científicas aceitas
atualmente.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Gilberto Dias da Silva

Anderson Félix
Planejar e executar pesquisa amostral
envolvendo tema da realidade social e
comunicar os resultados por meio de
relatório contendo avaliação de medidas de
tendência central e da amplitude, tabelas e
gráficos adequados, construídos com o apoio
de planilhas eletrônicas.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Alcides Guerreiro Parmezam
Luanda Gomes dos Santos Julião
Reprise - Medidas de Tendência Planejar e executar pesquisa amostral
Central
envolvendo tema da realidade social e
comunicar os resultados por meio de
relatório contendo avaliação de medidas de
tendência central e da amplitude, tabelas e
gráficos adequados, construídos com o apoio
de planilhas eletrônicas.
Reprise -

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Alcides Guerreiro Parmezam

Projeto de
Vida
Língua
Portuguesa

30/09/2021
08:30
30/09/2021
15:30

Reprise -

Sociologia

30/09/2021
16:00

Território, espaço e técnica II

Filosofia

30/09/2021
16:30

(Re) Textualizando

Luanda Gomes dos Santos Julião
Articular o verbal com os esquemas,
infográficos, imagens variadas etc. na
(re)construção dos sentidos dos textos de
divulgação científica e retextualizar do
discursivo para o esquemático – infográfico,
esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. – e,
ao contrário, transformar o conteúdo das
tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações
etc. em texto discursivo, como forma de
ampliar as possibilidades de compreensão
desses textos e analisar as características das
multissemioses e dos gêneros em questão.
Analisar e caracterizar as dinâmicas das
populações, das mercadorias e do capital nos
diversos continentes, com destaque para a
mobilidade e a fixação de pessoas, grupos
humanos e povos, em função de eventos
naturais, políticos, econômicos, sociais,
religiosos e culturais, de modo a
compreender e posicionar-se criticamente em
relação a esses processos e às possíveis
relações entre eles.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Maria Fernanda Degan

