SEMANA DE 01/09 A 30/09
2ªs Séries
Componente Data e hora de
início

Título

Habilidades

Docente(s) Autor(es)

Língua
Portuguesa

01/09/2021
09:00

Reprise - Posição fortalecida

Formular opinião sobre determinado fato
artístico, científico ou social, defendendo-a
por meio de argumentação lógica.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Física

01/09/2021
09:30

Reprise - Ondas e suas
características

Caracterizar ondas mecânicas (por meio dos
Gilberto Dias da Silva
conceitos de amplitude, comprimento de
onda, frequência, velocidade de propagação e
ressonância) a partir de exemplos de músicas
e de sons cotidianos

Eletivas

01/09/2021
10:00

Reprise - Volta ao mundo em 80
dias II: Civilização ou barbárie

Matemática

01/09/2021
17:00

Problemas com Funções

Anderson Félix

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.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

História

01/09/2021
17:30

A Era Napoleônica – de general
a imperador

Identificar os principais valores propugnados
pela Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, de 1789, estabelecendo relações
entre sua formulação e o contexto histórico
em que foi produzida;

Alcides Guerreiro Parmezam

Projeto de
Vida

01/09/2021
18:00

Missão Permanente: Jornada de Imaginação criativa, organização e
desenvolvimento
assertividade.
socioemocional

Luanda Gomes dos Santos Julião

Matemática

02/09/2021
09:00

Reprise - Problemas com
Funções

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.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

História

02/09/2021
09:30

Reprise - A Era Napoleônica –
de general a imperador

Identificar os principais valores propugnados
pela Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, de 1789, estabelecendo relações
entre sua formulação e o contexto histórico
em que foi produzida;

Alcides Guerreiro Parmezam

Projeto de
Vida

02/09/2021
10:00

Reprise - Missão Permanente:
Jornada de desenvolvimento
socioemocional

Imaginação criativa, organização e
assertividade.

Luanda Gomes dos Santos Julião

Língua
Portuguesa

02/09/2021
17:00

Recursos linguísticos

Formular opinião sobre determinado fato
artístico, científico ou social, defendendo-a
por meio de argumentação lógica.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Sociologia

02/09/2021
17:30

O trabalho enaltece o homem... Identificar o trabalho como mediação entre o
Mas o que é trabalho?
homem e a natureza

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Filosofia

02/09/2021
18:00

Preconceito e discriminação Parte 01

Construir argumentação crítica sobre as
práticas sociais de discriminação e de
preconceitos

Maria Fernanda Degan

Língua
Portuguesa

03/09/2021
09:00

Reprise - Recursos linguísticos

Formular opinião sobre determinado fato
artístico, científico ou social, defendendo-a
por meio de argumentação lógica.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Sociologia

03/09/2021
09:30

Reprise - O trabalho enaltece o
homem... Mas o que é
trabalho?

Identificar o trabalho como mediação entre o
homem e a natureza

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Filosofia

03/09/2021
10:00

Reprise - Preconceito e
discriminação - Parte 01

Construir argumentação crítica sobre as
práticas sociais de discriminação e de
preconceitos

Maria Fernanda Degan

Educação
Física

03/09/2021
17:00

Tchoukball

Identificar e vivenciar diversas possibilidades
dos sistemas de jogo e táticas da modalidade
trabalhada no bimestre

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

03/09/2021
17:30

Matrizes culturais brasileiras –
parte 1

Associar as manifestações culturais dos
diferentes grupos étnicos que compõem a
matriz brasileira do presente aos processos
históricos de sua formação cultural

Antonio Russo Junior

LEM-Inglês

03/09/2021
18:00

Do you know this game?

Identificar as situações de uso de verbos
modais should, must, might.;
Inferir o significado de palavras por meio da
análise de sua estrutura e de comparação
com a língua portuguesa.

João Franco Junior

Componente
não se aplica

04/09/2021
08:40

ENEM - Biotecnologia - Aula 17

Componente
não se aplica

04/09/2021
09:30

ENEM - Caracterização da
proposta - Aula 18

Componente
não se aplica

04/09/2021
10:20

ENEM - Estudo dos triângulos Aula 19

Componente
não se aplica

04/09/2021
11:10

ENEM - Documentação e
memória - Aula 20

Componente
não se aplica

04/09/2021
12:00

¿ Quién tú eres? - Aula 2

Componente
não se aplica

04/09/2021
12:00

Reading Strategies - Skimming
and Scanning - Aula 2

Biologia

04/09/2021
17:00

Reprise - DNA – Receita da vida Relacionar a duplicação do DNA ao processo Priscila Ortega
(parte II - processo de
de divisão celular e interpretar gráficos e
replicação)
figuras relativos ao processo de duplicação.
Identificar o papel da enzima DNA polimerase
na duplicação do DNA.

Elaine Alves De Barros

Matemática

04/09/2021
17:30

Reprise - Representações de
uma Função

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.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Química

04/09/2021
18:00

Reprise - Ligação Apolar

Reconhecer as forças de interação
Jorgea Debora Silva
intermoleculares (forças de London e ligações
de hidrogênio.;
Relacionar as propriedades macroscópicas
das substâncias às ligações químicas entre
seus átomos, moléculas ou íons

Componente
não se aplica

05/09/2021
08:40

ENEM - Dinâmica climática Aula 21

Componente
não se aplica

05/09/2021
09:30

ENEM - Variações linguísticas Aula 22

Componente
não se aplica

05/09/2021
10:20

ENEM - Probabilidade - Aula 23

Componente
não se aplica

05/09/2021
11:10

ENEM - Leis de Newton - Aula
24

Língua
Portuguesa

05/09/2021
17:00

Reprise - Posição fortalecida

Formular opinião sobre determinado fato
artístico, científico ou social, defendendo-a
por meio de argumentação lógica.

Física

05/09/2021
17:30

Reprise - Ondas e suas
características

Caracterizar ondas mecânicas (por meio dos
Gilberto Dias da Silva
conceitos de amplitude, comprimento de
onda, frequência, velocidade de propagação e
ressonância) a partir de exemplos de músicas
e de sons cotidianos

Eletivas

05/09/2021
18:00

Reprise - Volta ao mundo em 80
dias II: Civilização ou barbárie

Educação
Física

06/09/2021
09:00

Reprise - Tchoukball

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Anderson Félix

Identificar e vivenciar diversas possibilidades
dos sistemas de jogo e táticas da modalidade
trabalhada no bimestre

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

06/09/2021
09:30

Reprise - Matrizes culturais
brasileiras – parte 1

Associar as manifestações culturais dos
diferentes grupos étnicos que compõem a
matriz brasileira do presente aos processos
históricos de sua formação cultural

Antonio Russo Junior

LEM-Inglês

06/09/2021
10:00

Reprise - Do you know this
game?

Identificar as situações de uso de verbos
modais should, must, might.;
Inferir o significado de palavras por meio da
análise de sua estrutura e de comparação
com a língua portuguesa.

João Franco Junior

Biologia

06/09/2021
17:00

Reprise - DNA – Receita da vida Relacionar a duplicação do DNA ao processo Priscila Ortega
(parte II - processo de
de divisão celular e interpretar gráficos e
replicação)
figuras relativos ao processo de duplicação.
Identificar o papel da enzima DNA polimerase
na duplicação do DNA.

Matemática

06/09/2021
17:30

Reprise - Representações de
uma Função

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.

Química

06/09/2021
18:00

Reprise - Ligação Apolar

Reconhecer as forças de interação
Jorgea Debora Silva
intermoleculares (forças de London e ligações
de hidrogênio.;
Relacionar as propriedades macroscópicas
das substâncias às ligações químicas entre
seus átomos, moléculas ou íons

Biologia

07/09/2021
09:00

Reprise - DNA – Receita da vida Relacionar a duplicação do DNA ao processo Priscila Ortega
(parte II - processo de
de divisão celular e interpretar gráficos e
replicação)
figuras relativos ao processo de duplicação.
Identificar o papel da enzima DNA polimerase
na duplicação do DNA.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Matemática

07/09/2021
09:30

Reprise - Representações de
uma Função

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.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Química

07/09/2021
10:00

Reprise - Ligação Apolar

Reconhecer as forças de interação
Jorgea Debora Silva
intermoleculares (forças de London e ligações
de hidrogênio.;
Relacionar as propriedades macroscópicas
das substâncias às ligações químicas entre
seus átomos, moléculas ou íons

Língua
Portuguesa

07/09/2021
17:00

Reprise - Posição fortalecida

Formular opinião sobre determinado fato
artístico, científico ou social, defendendo-a
por meio de argumentação lógica.

Física

07/09/2021
17:30

Reprise - Ondas e suas
características

Caracterizar ondas mecânicas (por meio dos
Gilberto Dias da Silva
conceitos de amplitude, comprimento de
onda, frequência, velocidade de propagação e
ressonância) a partir de exemplos de músicas
e de sons cotidianos

Eletivas

07/09/2021
18:00

Reprise - Volta ao mundo em 80
dias II: Civilização ou barbárie

Língua
Portuguesa

08/09/2021
09:00

Reprise - Posição fortalecida

Formular opinião sobre determinado fato
artístico, científico ou social, defendendo-a
por meio de argumentação lógica.

Física

08/09/2021
09:30

Reprise - Ondas e suas
características

Caracterizar ondas mecânicas (por meio dos
Gilberto Dias da Silva
conceitos de amplitude, comprimento de
onda, frequência, velocidade de propagação e
ressonância) a partir de exemplos de músicas
e de sons cotidianos

Eletivas

08/09/2021
10:00

Reprise - Volta ao mundo em 80
dias II: Civilização ou barbárie

Anderson Félix

Matemática

08/09/2021
17:00

Estudo da Função do 1° Grau

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Anderson Félix

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

História

08/09/2021
17:30

A Independência das 13
colônias - O nascimento dos
EUA

Reconhecer as principais características dos
processos de independência da das colônias
europeias na América.

Alcides Guerreiro Parmezam

Projeto de
Vida

08/09/2021
18:00

Degrau a degrau, passo a passo Competências priorizadas na 2ª série EM
– Aula 2

Luanda Gomes dos Santos Julião

Matemática

09/09/2021
09:00

Reprise - Estudo da Função do
1° Grau

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

História

09/09/2021
09:30

Reprise - A Independência das Reconhecer as principais características dos
13 colônias - O nascimento dos processos de independência da das colônias
EUA
europeias na América.

Alcides Guerreiro Parmezam

Projeto de
Vida

09/09/2021
10:00

Reprise - Degrau a degrau,
passo a passo – Aula 2

Competências priorizadas na 2ª série EM

Luanda Gomes dos Santos Julião

Língua
Portuguesa

09/09/2021
17:00

O mundo dos escritores

Identificar em manifestações culturais,
individuais e/ou coletivas, elementos
estéticos, históricos e sociais.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Sociologia

09/09/2021
17:30

Descobrindo o mistério da
mercadoria

Compreender os conceitos de fetichismo da
mercadoria e alienação no processo de
produção capitalista

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Filosofia

09/09/2021
18:00

Preconceito e discriminação Parte 02

Construir argumentação crítica sobre as
práticas sociais de discriminação e de
preconceitos

Maria Fernanda Degan

Língua
Portuguesa

10/09/2021
09:00

Reprise - O mundo dos
escritores

Identificar em manifestações culturais,
individuais e/ou coletivas, elementos
estéticos, históricos e sociais.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Sociologia

10/09/2021
09:30

Reprise - Descobrindo o
mistério da mercadoria

Compreender os conceitos de fetichismo da
mercadoria e alienação no processo de
produção capitalista

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Filosofia

10/09/2021
10:00

Reprise - Preconceito e
discriminação - Parte 02

Construir argumentação crítica sobre as
práticas sociais de discriminação e de
preconceitos

Maria Fernanda Degan

Arte

10/09/2021
17:00

O desenho de animação.

Analisar a materialidade em Arte e utilizar
Márcia Janini de França Cardoso
suas possibilidades em processos de criação e
forma-conteúdo nas linguagens das artes
visuais, da música, do teatro ou da dança.

Geografia

10/09/2021
17:30

Matrizes culturais brasileiras –
parte 2

Associar as manifestações culturais dos
diferentes grupos étnicos que compõem a
matriz brasileira do presente aos processos
históricos de sua formação cultural

LEM-Inglês

10/09/2021
18:00

Rose of the winds

Usar formas verbais de presente simples e do João Franco Junior
passado simples (voz ativa ou passiva) em um
texto informativo;
Inferir o significado de palavras por meio da
análise de sua estrutura e de comparação
com a língua portuguesa.

Componente
não se aplica

11/09/2021
08:40

ENEM - Função exponencial Aula 25

Componente
não se aplica

11/09/2021
09:30

ENEM - Imunologia - Aula 26

Componente
não se aplica

11/09/2021
10:20

ENEM - Manifestações culturais
- Aula 27

Componente
não se aplica

11/09/2021
11:10

ENEM - Diversidade de
produções artísticas - cinema e
música - Aula 28

Componente
não se aplica

11/09/2021
12:00

Dignidade Feminina Atualidades no CMSP - aula 2

Alcides Guerreiro Parmezam

Componente
não se aplica

11/09/2021
12:30

Clube de Leitura - Aula 2

Maria Fernanda Degan

Biologia

11/09/2021
17:00

Reprise - DNA – Receita da vida Relacionar a duplicação do DNA ao processo Priscila Ortega
(parte II - processo de
de divisão celular e interpretar gráficos e
replicação)
figuras relativos ao processo de duplicação.
Identificar o papel da enzima DNA polimerase
na duplicação do DNA.

Matemática

11/09/2021
17:30

Reprise - Representações de
uma Função

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.

Antonio Russo Junior

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Química

11/09/2021
18:00

Reprise - Ligação Apolar

Reconhecer as forças de interação
Jorgea Debora Silva
intermoleculares (forças de London e ligações
de hidrogênio.;
Relacionar as propriedades macroscópicas
das substâncias às ligações químicas entre
seus átomos, moléculas ou íons

Componente
não se aplica

12/09/2021
08:40

ENEM - Porcentagem - Aula 29

Componente
não se aplica

12/09/2021
09:30

ENEM - Textos motivadores Aula 30

Componente
não se aplica

12/09/2021
10:20

ENEM - República Oligárquica Aula 31

Componente
não se aplica

12/09/2021
11:10

ENEM - Termologia -Aula 32

Língua
Portuguesa

12/09/2021
17:00

Reprise - Posição fortalecida

Formular opinião sobre determinado fato
artístico, científico ou social, defendendo-a
por meio de argumentação lógica.

Física

12/09/2021
17:30

Reprise - Ondas e suas
características

Caracterizar ondas mecânicas (por meio dos
Gilberto Dias da Silva
conceitos de amplitude, comprimento de
onda, frequência, velocidade de propagação e
ressonância) a partir de exemplos de músicas
e de sons cotidianos

Eletivas

12/09/2021
18:00

Reprise - Volta ao mundo em 80
dias II: Civilização ou barbárie

Arte

13/09/2021
09:00

Reprise - O desenho de
animação.

Analisar a materialidade em Arte e utilizar
Márcia Janini de França Cardoso
suas possibilidades em processos de criação e
forma-conteúdo nas linguagens das artes
visuais, da música, do teatro ou da dança.

Geografia

13/09/2021
09:30

Reprise - Matrizes culturais
brasileiras – parte 2

Associar as manifestações culturais dos
diferentes grupos étnicos que compõem a
matriz brasileira do presente aos processos
históricos de sua formação cultural

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Anderson Félix

Antonio Russo Junior

LEM-Inglês

13/09/2021
10:00

Reprise - Rose of the winds

Usar formas verbais de presente simples e do João Franco Junior
passado simples (voz ativa ou passiva) em um
texto informativo;
Inferir o significado de palavras por meio da
análise de sua estrutura e de comparação
com a língua portuguesa.

Biologia

13/09/2021
17:00

DNA – Receita da vida:
exercícios resolvidos

Relacionar a duplicação do DNA ao processo Priscila Ortega
de divisão celular e interpretar gráficos e
figuras relativos ao processo de duplicação.
Identificar o papel da enzima DNA polimerase
na duplicação do DNA.

Matemática

13/09/2021
17:30
13/09/2021
18:00

Função Polinomial do 1° Grau

Biologia

14/09/2021
09:00

Reprise - DNA – Receita da vida: Relacionar a duplicação do DNA ao processo Priscila Ortega
exercícios resolvidos
de divisão celular e interpretar gráficos e
figuras relativos ao processo de duplicação.
Identificar o papel da enzima DNA polimerase
na duplicação do DNA.

Matemática

14/09/2021
09:30

Reprise - Função Polinomial do
1° Grau

Química

14/09/2021
10:00

Reprise - Ligação de Hidrogênio Reconhecer as forças de interação
Jorgea Debora Silva
intermoleculares (forças de London e ligações
de hidrogênio.;
Relacionar as propriedades macroscópicas
das substâncias às ligações químicas entre
seus átomos, moléculas ou íons

Tecnologia

14/09/2021
13:00

Scratch: A ordem é dançar!

Química

Ligação de Hidrogênio

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
Reconhecer as forças de interação
Jorgea Debora Silva
intermoleculares (forças de London e ligações
de hidrogênio.;
Relacionar as propriedades macroscópicas
das substâncias às ligações químicas entre
seus átomos, moléculas ou íons

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

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

Língua
Portuguesa

14/09/2021
17:00

Literatura?

Distinguir as marcas próprias do texto
literário e estabelecer relações entre o texto
literário e o momento de sua produção,
situando aspectos do contexto histórico,
social e político.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Física

14/09/2021
17:30

Ondas Sonoras

Caracterizar ondas mecânicas (por meio dos
Gilberto Dias da Silva
conceitos de amplitude, comprimento de
onda, frequência, velocidade de propagação e
ressonância) a partir de exemplos de músicas
e de sons cotidianos

Eletivas

14/09/2021
18:00

Volta ao mundo em 80 dias III:
Jornada rumo ao norte

Língua
Portuguesa

15/09/2021
09:00

Reprise - Literatura?

Distinguir as marcas próprias do texto
literário e estabelecer relações entre o texto
literário e o momento de sua produção,
situando aspectos do contexto histórico,
social e político.

Física

15/09/2021
09:30

Reprise - Ondas Sonoras

Caracterizar ondas mecânicas (por meio dos
Gilberto Dias da Silva
conceitos de amplitude, comprimento de
onda, frequência, velocidade de propagação e
ressonância) a partir de exemplos de músicas
e de sons cotidianos

Eletivas

15/09/2021
10:00

Reprise - Volta ao mundo em 80
dias III: Jornada rumo ao norte

Matemática

15/09/2021
17:00

Estudo da Função do 2° Grau

História

15/09/2021
17:30

A Primeira Revolução Industrial Identificar o significado e as consequências da Alcides Guerreiro Parmezam
divisão do trabalho para o trabalhador.

Projeto de
Vida

15/09/2021
18:00

Persista, não desista!

Anderson Félix
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Anderson Félix

Compreender a construção do gráfico de
funções de 2º grau como expressões de
proporcionalidade entre uma grandeza e o
quadrado de outra, sabendo caracterizar os
intervalos de crescimento e decrescimento,
os sinais da função e os valores extremos
(pontos de máximo ou de mínimo.

Responsabilidade, organização e
determinação.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Luanda Gomes dos Santos Julião

Matemática

16/09/2021
09:00

Reprise - Estudo da Função do
2° Grau

Compreender a construção do gráfico de
funções de 2º grau como expressões de
proporcionalidade entre uma grandeza e o
quadrado de outra, sabendo caracterizar os
intervalos de crescimento e decrescimento,
os sinais da função e os valores extremos
(pontos de máximo ou de mínimo.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

História

16/09/2021
09:30

Reprise - A Primeira Revolução
Industrial

Identificar o significado e as consequências da Alcides Guerreiro Parmezam
divisão do trabalho para o trabalhador.

Projeto de
Vida

16/09/2021
10:00

Reprise - Persista, não desista!

Responsabilidade, organização e
determinação.

Luanda Gomes dos Santos Julião

Língua
Portuguesa

16/09/2021
17:00

Romantismo no ar

Distinguir as marcas próprias do texto
literário e estabelecer relações entre o texto
literário e o momento de sua produção,
situando aspectos do contexto histórico,
social e político.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Sociologia

16/09/2021
17:30

Desvendando a Alienação e o
Fetiche da mercadoria

Compreender os conceitos de fetichismo da
mercadoria e alienação no processo de
produção capitalista

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Filosofia

16/09/2021
18:00

Igualdade entre homens e
Analisar a condição de seres humanos a partir Maria Fernanda Degan
mulheres em Marie de Gournay da reflexão filosófica sobre diferenças e
igualdades entre homens e mulheres

Língua
Portuguesa

17/09/2021
09:00

Reprise - Romantismo no ar

Distinguir as marcas próprias do texto
literário e estabelecer relações entre o texto
literário e o momento de sua produção,
situando aspectos do contexto histórico,
social e político.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Sociologia

17/09/2021
09:30

Reprise - Desvendando a
Alienação e o Fetiche da
mercadoria

Compreender os conceitos de fetichismo da
mercadoria e alienação no processo de
produção capitalista

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Filosofia

17/09/2021
10:00

Reprise - Igualdade entre
homens e mulheres em Marie
de Gournay

Analisar a condição de seres humanos a partir Maria Fernanda Degan
da reflexão filosófica sobre diferenças e
igualdades entre homens e mulheres

Educação
Física

17/09/2021
17:00

Doenças Hipocinéticas

Identificar e reconhecer, em seus próprios
hábitos de vida, os fatores de risco para as
doenças hipocinéticas

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

17/09/2021
17:30

Conceitos populacionais – parte Reconhecer e aplicar os conceitos de
1
crescimento vegetativo, taxa de mortalidade,
taxa de natalidade, taxa de mortalidade
infantil e taxa de fecundidade

LEM-Inglês

17/09/2021
18:00

Youth Ambassador: Do you
want to be one?

Componente
não se aplica

18/09/2021
08:40

Enem - Experimentações
técnicas - Aula 33

Componente
não se aplica

18/09/2021
09:30

Enem - Porcentagem II - Aula
34

Componente
não se aplica

18/09/2021
10:20

Enem - Patrimônios culturais Aula 35

Componente
não se aplica

18/09/2021
11:10

Enem - Artes - diversidade de
produção artística dança e
teatro -Aula 36

Componente
não se aplica

18/09/2021
12:00

Y tú, ¿ dónde eres? - Aula 3

LEM-Inglês

18/09/2021
12:30

Present Continuous; Verb to be
- Aula 3

Biologia

18/09/2021
17:00

Reprise - DNA – Receita da vida: Relacionar a duplicação do DNA ao processo Priscila Ortega
exercícios resolvidos
de divisão celular e interpretar gráficos e
figuras relativos ao processo de duplicação.
Identificar o papel da enzima DNA polimerase
na duplicação do DNA.

Matemática

18/09/2021
17:30

Reprise - Função Polinomial do
1° Grau

Antonio Russo Junior

Usar formas verbais de presente simples e do João Franco Junior
passado simples (voz ativa ou passiva) em um
texto informativo;
Ler, compreender, analisar e interpretar:
entrevistas, seção “Pergunte ao especialista”
(revista juvenil), legendas de filmes, piadas,
adivinhas e diálogos, inferindo seus traços
característicos, bem como suas finalidades e
usos sociais.

Elaine Alves De Barros

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Química

18/09/2021
18:00

Reprise - Ligação de Hidrogênio Reconhecer as forças de interação
Jorgea Debora Silva
intermoleculares (forças de London e ligações
de hidrogênio.;
Relacionar as propriedades macroscópicas
das substâncias às ligações químicas entre
seus átomos, moléculas ou íons

Componente
não se aplica

19/09/2021
08:40

Enem - Cartografia - Aula 37

Componente
não se aplica

19/09/2021
09:30

Enem - Reconhecer gêneros
textuais - Aula 38

Componente
não se aplica

19/09/2021
10:20

Enem - Quadriláteros notáveis
- Aula 39

Componente
não se aplica

19/09/2021
11:10

Enem - Tratamento de água e
resíduo - Aula 40

Língua
Portuguesa

19/09/2021
17:00

Reprise - Literatura?

Distinguir as marcas próprias do texto
literário e estabelecer relações entre o texto
literário e o momento de sua produção,
situando aspectos do contexto histórico,
social e político.

Física

19/09/2021
17:30

Reprise - Ondas Sonoras

Caracterizar ondas mecânicas (por meio dos
Gilberto Dias da Silva
conceitos de amplitude, comprimento de
onda, frequência, velocidade de propagação e
ressonância) a partir de exemplos de músicas
e de sons cotidianos

Eletivas

19/09/2021
18:00

Reprise - Volta ao mundo em 80
dias III: Jornada rumo ao norte

Anderson Félix

Educação
Física

20/09/2021
09:00

Reprise - Doenças Hipocinéticas Identificar e reconhecer, em seus próprios
hábitos de vida, os fatores de risco para as
doenças hipocinéticas

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

20/09/2021
09:30

Reprise - Conceitos
populacionais – parte 1

Antonio Russo Junior

Reconhecer e aplicar os conceitos de
crescimento vegetativo, taxa de mortalidade,
taxa de natalidade, taxa de mortalidade
infantil e taxa de fecundidade

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

LEM-Inglês

20/09/2021
10:00

Reprise - Youth Ambassador:
Do you want to be one?

Tecnologia

20/09/2021
13:00

EducaMídia - Título a ser
definido

Biologia

20/09/2021
17:00

Receita da vida: RNA e suas
características

Reconhecer as semelhanças e diferenças
entre o DNA e o RNA.

Priscila Ortega

Matemática

20/09/2021
17:30

Função Polinomial do 2° Grau

Compreender a construção do gráfico de
funções de 2º grau como expressões de
proporcionalidade entre uma grandeza e o
quadrado de outra, sabendo caracterizar os
intervalos de crescimento e decrescimento,
os sinais da função e os valores extremos
(pontos de máximo ou de mínimo.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Química

20/09/2021
18:00
21/09/2021
09:00

Reprise - Receita da vida: RNA e Reconhecer as semelhanças e diferenças
suas características
entre o DNA e o RNA.

Priscila Ortega

Matemática

21/09/2021
09:30

Reprise - Função Polinomial do
2° Grau

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Química

21/09/2021
10:00

Reprise -

Biologia

Usar formas verbais de presente simples e do João Franco Junior
passado simples (voz ativa ou passiva) em um
texto informativo;
Ler, compreender, analisar e interpretar:
entrevistas, seção “Pergunte ao especialista”
(revista juvenil), legendas de filmes, piadas,
adivinhas e diálogos, inferindo seus traços
característicos, bem como suas finalidades e
usos sociais.
Alexandre Ianusckiewicz Marques, Ana Laura
Bereta de Godoi, André Ricardo Ferreira

Jorgea Debora Silva

Compreender a construção do gráfico de
funções de 2º grau como expressões de
proporcionalidade entre uma grandeza e o
quadrado de outra, sabendo caracterizar os
intervalos de crescimento e decrescimento,
os sinais da função e os valores extremos
(pontos de máximo ou de mínimo.

Jorgea Debora Silva

Componente
não se aplica

21/09/2021
13:00

Irrigue sua ideia! Faça seu
jardim sustentável

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

Língua
Portuguesa

21/09/2021
17:00

O Ultrarromantismo

Distinguir as marcas próprias do texto
literário e estabelecer relações entre o texto
literário e o momento de sua produção,
situando aspectos do contexto histórico,
social e político.

Física

21/09/2021
17:30

Audição humana e poluição
sonora

Caracterizar ondas mecânicas (por meio dos
Gilberto Dias da Silva
conceitos de amplitude, comprimento de
onda, frequência, velocidade de propagação e
ressonância) a partir de exemplos de músicas
e de sons cotidianos

Tecnologia

21/09/2021
18:00

Informação

Produzir conteúdos digitais a partir de um
planejamento, colocando em prática a
criatividade, ética, responsabilidade e senso
crítico, demonstrando habilidades de
curadoria.

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas
Bôas Carpi

Língua
Portuguesa

22/09/2021
09:00

Reprise - O Ultrarromantismo

Distinguir as marcas próprias do texto
literário e estabelecer relações entre o texto
literário e o momento de sua produção,
situando aspectos do contexto histórico,
social e político.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Física

22/09/2021
09:30

Reprise - Audição humana e
poluição sonora

Caracterizar ondas mecânicas (por meio dos
Gilberto Dias da Silva
conceitos de amplitude, comprimento de
onda, frequência, velocidade de propagação e
ressonância) a partir de exemplos de músicas
e de sons cotidianos

Tecnologia

22/09/2021
10:00

Reprise - Informação

Produzir conteúdos digitais a partir de um
planejamento, colocando em prática a
criatividade, ética, responsabilidade e senso
crítico, demonstrando habilidades de
curadoria.

Matemática

22/09/2021
17:00

Razões Trigonométricas no
Triângulo Retângulo

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas
Bôas Carpi

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

História
Projeto de
Vida

22/09/2021
17:30
22/09/2021
18:00

Alcides Guerreiro Parmezam
Luanda Gomes dos Santos Julião

Matemática

23/09/2021
09:00

Reprise - Razões
Trigonométricas no Triângulo
Retângulo

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

História

Reprise -

Alcides Guerreiro Parmezam

Projeto de
Vida

23/09/2021
09:30
23/09/2021
10:00

Reprise -

Luanda Gomes dos Santos Julião

Língua
Portuguesa

23/09/2021
17:00

Iracema e o texto narrativo

Reconhecer o texto literário produzido no
século XIX como fator de promoção dos
direitos e valores humanos atualizáveis na
contemporaneidade.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Sociologia

23/09/2021
17:30

Mudanças no mundo do
trabalho

Identificar as transformações no mundo do
trabalho: as mudanças no processo e na
organização do trabalho

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Filosofia

23/09/2021
18:00

Marie Gouze e a "Declaração"

Analisar a condição de seres humanos a partir Maria Fernanda Degan
da reflexão filosófica sobre diferenças e
igualdades entre homens e mulheres

Língua
Portuguesa

24/09/2021
09:00

Reprise - Iracema e o texto
narrativo

Reconhecer o texto literário produzido no
século XIX como fator de promoção dos
direitos e valores humanos atualizáveis na
contemporaneidade.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Sociologia

24/09/2021
09:30

Reprise - Mudanças no mundo
do trabalho

Identificar as transformações no mundo do
trabalho: as mudanças no processo e na
organização do trabalho

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Filosofia

24/09/2021
10:00

Reprise - Marie Gouze e a
"Declaração"

Analisar a condição de seres humanos a partir Maria Fernanda Degan
da reflexão filosófica sobre diferenças e
igualdades entre homens e mulheres

Arte

24/09/2021
17:00

O teatro de improviso.

Analisar processos já realizados nos bimestres Márcia Janini de França Cardoso
anteriores para dar continuidade aos projetos
individuais ou colaborativos.

Geografia

24/09/2021
17:30

Conceitos populacionais – parte Reconhecer e aplicar os conceitos de
2
crescimento vegetativo, taxa de mortalidade,
taxa de natalidade, taxa de mortalidade
infantil e taxa de fecundidade

Antonio Russo Junior

LEM-Inglês

24/09/2021
18:00

Near, Far, Wherever you are...

Componente
não se aplica

25/09/2021
08:40

Enem - Saúde e ação social Aula 41

Componente
não se aplica

25/09/2021
09:30

Enem - Estrutura dissertativa Aula 42

Componente
não se aplica

25/09/2021
10:20

Enem - Teorema de Tales - Aula
43

Componente
não se aplica

25/09/2021
11:10

Enem - Era Vargas - Aula 44

Componente
não se aplica

25/09/2021
12:00

Atualidades no CMSP - aula 3

Alcides Guerreiro Parmezam

Componente
não se aplica

25/09/2021
12:30

Clube de Leitura - Aula 3

Maria Fernanda Degan

Biologia

25/09/2021
17:00

Reprise - Receita da vida: RNA e Reconhecer as semelhanças e diferenças
suas características
entre o DNA e o RNA.

Priscila Ortega

Deduzir uma regra gramatical com base na
João Franco Junior
análise de exemplos;
Identificar as situações de uso de diferentes
tempos verbais;
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.;
Inferir o significado de palavras por meio da
análise de sua estrutura e de comparação
com a língua portuguesa.

Matemática

25/09/2021
17:30

Reprise - Função Polinomial do
2° Grau

Compreender a construção do gráfico de
funções de 2º grau como expressões de
proporcionalidade entre uma grandeza e o
quadrado de outra, sabendo caracterizar os
intervalos de crescimento e decrescimento,
os sinais da função e os valores extremos
(pontos de máximo ou de mínimo.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Química

Reprise -

Componente
não se aplica

25/09/2021
18:00
26/09/2021
08:40

Componente
não se aplica

26/09/2021
09:30

Enem - Estratégias
argumentativas - Aula 46

Componente
não se aplica

26/09/2021
10:20

Enem - Porcentagem III - Aula
47

Componente
não se aplica

26/09/2021
11:10

Enem - Ondulatória - Aula 48

Língua
Portuguesa

26/09/2021
17:00

Reprise - O Ultrarromantismo

Distinguir as marcas próprias do texto
literário e estabelecer relações entre o texto
literário e o momento de sua produção,
situando aspectos do contexto histórico,
social e político.

Física

26/09/2021
17:30

Reprise - Audição humana e
poluição sonora

Caracterizar ondas mecânicas (por meio dos
Gilberto Dias da Silva
conceitos de amplitude, comprimento de
onda, frequência, velocidade de propagação e
ressonância) a partir de exemplos de músicas
e de sons cotidianos

Tecnologia

26/09/2021
18:00

Reprise - Informação

Produzir conteúdos digitais a partir de um
planejamento, colocando em prática a
criatividade, ética, responsabilidade e senso
crítico, demonstrando habilidades de
curadoria.

Arte

27/09/2021
09:00

Reprise - O teatro de improviso. Analisar processos já realizados nos bimestres Márcia Janini de França Cardoso
anteriores para dar continuidade aos projetos
individuais ou colaborativos.

Jorgea Debora Silva

Enem - Problemas ambientais
urbanos - Aula 45

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas
Bôas Carpi

Geografia

27/09/2021
09:30

Reprise - Conceitos
populacionais – parte 2

Reconhecer e aplicar os conceitos de
crescimento vegetativo, taxa de mortalidade,
taxa de natalidade, taxa de mortalidade
infantil e taxa de fecundidade

LEM-Inglês

27/09/2021
10:00

Reprise - Near, Far, Wherever
you are...

Deduzir uma regra gramatical com base na
João Franco Junior
análise de exemplos;
Identificar as situações de uso de diferentes
tempos verbais;
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.;
Inferir o significado de palavras por meio da
análise de sua estrutura e de comparação
com a língua portuguesa.

Aula Especial

27/09/2021
13:00

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

Biologia

27/09/2021
17:00

RNA: processo de transcrição

Matemática

27/09/2021
17:30
27/09/2021
18:00

Triângulo Retângulo

Química

Antonio Russo Junior

Alexandre Ianusckiewicz Marques, Marcelo
Moreira da Silveira, Rodrigo Marcelino
Descrever o processo de síntese de proteínas, Priscila Ortega
relacionando os diferentes tipos de RNA, por
meio de texto ou esquemas explicativos e
reconhecer a existência de um código
genético universal, por meio do qual a
sequência de bases do DNA é traduzida em
uma sequência de aminoácidos na proteína.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
Jorgea Debora Silva

Biologia

28/09/2021
09:00

Reprise - RNA: processo de
transcrição

Matemática

28/09/2021
09:30
28/09/2021
10:00
28/09/2021
13:00

Reprise - Triângulo Retângulo

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

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
17:00

Traços da época

Reconhecer o texto literário produzido no
século XIX como fator de promoção dos
direitos e valores humanos atualizáveis na
contemporaneidade.

Física

28/09/2021
17:30

Luz, Câmera, Emoção

Reconhecer o papel da luz, suas propriedades Gilberto Dias da Silva
e fenômenos que envolvem a sua
propagação, como formação de sombras,
reflexão, refração etc

Eletivas

28/09/2021
18:00

Volta ao mundo em 80 dias IV:
Oh, Canada

Língua
Portuguesa

29/09/2021
09:00

Reprise - Traços da época

Reconhecer o texto literário produzido no
século XIX como fator de promoção dos
direitos e valores humanos atualizáveis na
contemporaneidade.

Física

29/09/2021
09:30

Reprise - Luz, Câmera, Emoção

Reconhecer o papel da luz, suas propriedades Gilberto Dias da Silva
e fenômenos que envolvem a sua
propagação, como formação de sombras,
reflexão, refração etc

Eletivas

29/09/2021
10:00

Reprise - Volta ao mundo em 80
dias IV: Oh, Canada

Química
Tecnologia

Descrever o processo de síntese de proteínas, Priscila Ortega
relacionando os diferentes tipos de RNA, por
meio de texto ou esquemas explicativos e
reconhecer a existência de um código
genético universal, por meio do qual a
sequência de bases do DNA é traduzida em
uma sequência de aminoácidos na proteína.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Anderson Félix
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Anderson Félix

Matemática

29/09/2021
17:00
29/09/2021
17:30
29/09/2021
18:00

Lei dos Cossenos

Reprise - Lei dos Cossenos

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Reprise -

Alcides Guerreiro Parmezam

Projeto de
Vida

30/09/2021
09:00
30/09/2021
09:30
30/09/2021
10:00

Reprise -

Luanda Gomes dos Santos Julião

Língua
Portuguesa

30/09/2021
17:00

Expressividade romântica

Reconhecer o texto literário produzido no
século XIX como fator de promoção dos
direitos e valores humanos atualizáveis na
contemporaneidade.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA
SOUZA SILVA

Sociologia

30/09/2021
17:30

Mudanças no mundo do
trabalho II

Identificar as transformações no mundo do
trabalho: as mudanças no processo e na
organização do trabalho

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Filosofia

30/09/2021
18:00

História
Projeto de
Vida
Matemática
História

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
Alcides Guerreiro Parmezam
Luanda Gomes dos Santos Julião

Maria Fernanda Degan

