SEMANA DE 01/10 A 31/10
1ªs Séries
Componente
Língua Portuguesa

Data e hora
de início
01/10/2021
07:30

Título

Habilidades

Docente(s) Autor(es)

Reprise - (Re) Textualizando Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens Mauro Marcel Santos de Brito,
variadas etc. na (re)construção dos sentidos dos textos de TAIANA SOUZA SILVA
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.

Sociologia

01/10/2021
08:00

Reprise - Território, espaço e Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das Fabiana
Rodrigues
Wharton,
técnica II
mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque Jenifer Santos Souza, Tiago Lazzarin
para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e Ferreira
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.

Filosofia

01/10/2021
08:30

Reprise - Principialismo

Educação Física

01/10/2021
15:30

Práticas
Aventura

Corporais

Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e Maria Fernanda Degan
nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos
(fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de
informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas
interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais,
econômicas e culturais.

de Analisar e experimentar diversos processos de remidiação de Juliana Vilas Bôas Carpi
produções multissemióticas, multimídia e transmídia,
desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção
social.

Geografia

01/10/2021
16:00

Migração e ou refúgio?

Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das Antonio Russo Junior
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.

LEM-Inglês

01/10/2021
16:30

Reading for Writing

Utilizar conectores indicadores de adição, condição, oposição, Rosana Francisco
contraste, conclusão e síntese como auxiliares na construção da
argumentação e intencionalidade discursiva.

Componente não se 02/10/2021
aplica
08:40

Enem - República Populista Aula 49

Componente não se 02/10/2021
aplica
09:30

Enem - Combinatória I - Aula
50

Componente não se 02/10/2021
aplica
10:20

Enem - Funções da Arte Aula 51

Componente não se 02/10/2021
aplica
11:10

Enem - Cotidiano e poluição
- Aula 52

Componente não se 02/10/2021
aplica
12:00

Y TÚ, ¿DE DÓNDE ERES? –
PARTE II - Aula 4

LEM-Inglês

02/10/2021
12:30

Reading Strategies and false
cognates - Aula 4

Componente não se 02/10/2021
aplica
12:30

Reading Strategies and false
cognates - Aula 4

Elaine Alves De Barros

Matemática

02/10/2021
15:30

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

Biologia

02/10/2021
16:00

Reprise - A Origem da Vida: Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Priscila Ortega
Teoria da Biogênese
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.

Química

02/10/2021
16:30

Reprise - Modelos atômicos Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Jorgea Debora Silva
e constituição da matéria
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.

Componente não se 03/10/2021
aplica
08:40

Enem
Urbanização
brasileira - Aula 53

Componente não se 03/10/2021
aplica
09:30

Enem - Prismas - Aula 54

Componente não se 03/10/2021
aplica
10:20

Enem
Analisar
a
diversidade artística - Aula
55

Componente não se 03/10/2021
aplica
11:10

Enem - Pilhas - Aula 56

Silva,

Roberta

Língua Portuguesa

03/10/2021
15:30

Reprise
facilitada

-

Informação Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens Mauro Marcel Santos de Brito,
variadas etc. na (re)construção dos sentidos dos textos de TAIANA SOUZA SILVA
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.

Física

03/10/2021
16:00

Reprise - Vida no Universo

Eletivas

03/10/2021
16:30

Reprise - Próxima parada III:
Plano municipal de turismo

Educação Física

04/10/2021
07:30

Reprise - Práticas Corporais Analisar e experimentar diversos processos de remidiação de Juliana Vilas Bôas Carpi
de Aventura
produções multissemióticas, multimídia e transmídia,
desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção
social.

Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Gilberto Dias da Silva
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.

Anderson Félix

Geografia

04/10/2021
08:00

Reprise - Migração e ou Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das Antonio Russo Junior
refúgio?
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.

LEM-Inglês

04/10/2021
08:30

Reprise - Reading for Writing Utilizar conectores indicadores de adição, condição, oposição, Rosana Francisco
contraste, conclusão e síntese como auxiliares na construção da
argumentação e intencionalidade discursiva.

Tecnologia

04/10/2021
13:00

Fundação Telefôniva Vivo Hackeando futuros

Matemática

04/10/2021
15:30

Medidas
Central

Biologia

04/10/2021
16:00

A Origem da Vida: Teoria da Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Priscila Ortega
Evolução química
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.

de

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

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

Silva,

Roberta

Química

04/10/2021
16:30

Mais descobertas sobre a Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Jorgea Debora Silva
constituição da matéria
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.

Matemática

05/10/2021
07:30

Reprise - Medidas
Tendência Central

Biologia

05/10/2021
08:00

Reprise - A Origem da Vida: Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Priscila Ortega
Teoria da Evolução química 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.

Química

05/10/2021
08:30

Reprise - Mais descobertas Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Jorgea Debora Silva
sobre a constituição da épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o
matéria
surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as
teorias científicas aceitas atualmente.

Tecnologia

05/10/2021
13:00

Ponte H - Um jeito fácil de
controlar motores!

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

Silva,

Roberta

Alexandre Ianusckiewicz Marques,
Ana Laura Bereta de Godoi, André
Ricardo Ferreira, Roberto Edgar
Soares Rocha, Wagner Alvarenga
Gonçalves

Língua Portuguesa

05/10/2021
15:30

Cultura digital

Analisar, ética e criticamente, diferentes práticas sociais frente Mauro Marcel Santos de Brito,
aos gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge, TAIANA SOUZA SILVA
curtida, post, blog, entre outros) envolvidos no trato com a
informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais
crítica e ética nas redes.

Física

05/10/2021
16:00

Somos feitos de poeiras Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem Gilberto Dias da Silva
estelares
e distribuição dos elementos químicos no Universo,
compreendendo suas relações com as condições necessárias ao
surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e
composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando
representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e
aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade
virtual, entre outros).

Tecnologia

05/10/2021
16:30

Sessão Remember - Elétrica Analisar e contribuir com a solução de problemas e/ou demandas Fabiana
Rodrigues
Parte 2
da comunidade, cidade ou região, de forma colaborativa, com o Juliana Vilas Bôas Carpi
uso de recursos digitais e/ou ambientes em rede, buscando e
compartilhando respostas, resultados e conclusões na
perspectiva de ampliar as possibilidades de intervenção social.

Língua Portuguesa

06/10/2021
07:30

Reprise - Cultura digital

Wharton,

Analisar, ética e criticamente, diferentes práticas sociais frente Mauro Marcel Santos de Brito,
aos gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge, TAIANA SOUZA SILVA
curtida, post, blog, entre outros) envolvidos no trato com a
informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais
crítica e ética nas redes.

Física

06/10/2021
08:00

Reprise - Somos feitos de Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem Gilberto Dias da Silva
poeiras estelares
e distribuição dos elementos químicos no Universo,
compreendendo suas relações com as condições necessárias ao
surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e
composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando
representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e
aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade
virtual, entre outros).

Tecnologia

06/10/2021
08:30

Reprise - Sessão Remember - Analisar e contribuir com a solução de problemas e/ou demandas Fabiana
Rodrigues
Elétrica Parte 2
da comunidade, cidade ou região, de forma colaborativa, com o Juliana Vilas Bôas Carpi
uso de recursos digitais e/ou ambientes em rede, buscando e
compartilhando respostas, resultados e conclusões na
perspectiva de ampliar as possibilidades de intervenção social.

Matemática

06/10/2021
15:30

Completando quadrados de Compreender os processos de fatoração de expressões Inês
Regina
equações do 2° grau
algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, Mastrochirico
para resolver e elaborar problemas que possam ser
representados por equações polinomiais do 2º grau.

Silva,

Wharton,

Roberta

História

06/10/2021
16:00

Conflitos
étnicos
no Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das Alcides Guerreiro Parmezam
contexto das migrações no mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque
mundo contemporâneo
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.

Projeto de Vida

06/10/2021
16:30

Superpoderes

Matemática

07/10/2021
07:30

Reprise - Completando Compreender os processos de fatoração de expressões Inês
Regina
quadrados de equações do algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, Mastrochirico
2° grau
para resolver e elaborar problemas que possam ser
representados por equações polinomiais do 2º grau.

História

07/10/2021
08:00

Reprise - Conflitos étnicos no Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das Alcides Guerreiro Parmezam
contexto das migrações no mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque
mundo contemporâneo
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.

Projeto de Vida

07/10/2021
08:30

Reprise - Superpoderes

Imaginação criativa, autoconfiança e assertividade

Língua Portuguesa

07/10/2021
15:30

Cabelo

Fazer curadoria de informação, tendo em vista diferentes Mauro Marcel Santos de Brito,
propósitos e projetos discursivos.
TAIANA SOUZA SILVA

Imaginação criativa, autoconfiança e assertividade

Luanda Gomes dos Santos Julião
Silva,

Roberta

Luanda Gomes dos Santos Julião

Sociologia

07/10/2021
16:00

Volta tudo! O que são Analisar a ocupação humana e a produção do espaço em Fabiana
Rodrigues
Wharton,
grupos sociais mesmo?
diferentes tempos, aplicando os princípios de localização, Jenifer Santos Souza, Tiago Lazzarin
distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, Ferreira
entre outros que contribuem para o raciocínio geográfico.

Filosofia

07/10/2021
16:30

Michel Serres e o "contrato Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e Maria Fernanda Degan
natural"
nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos
(fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de
informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas
interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais,
econômicas e culturais.

Língua Portuguesa

08/10/2021
07:30

Reprise - Cabelo

Sociologia

08/10/2021
08:00

Reprise - Volta tudo! O que Analisar a ocupação humana e a produção do espaço em Fabiana
Rodrigues
Wharton,
são grupos sociais mesmo? diferentes tempos, aplicando os princípios de localização, Jenifer Santos Souza, Tiago Lazzarin
distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, Ferreira
entre outros que contribuem para o raciocínio geográfico.

Fazer curadoria de informação, tendo em vista diferentes Mauro Marcel Santos de Brito,
propósitos e projetos discursivos.
TAIANA SOUZA SILVA

Filosofia

08/10/2021
08:30

Reprise - Michel Serres e o Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e Maria Fernanda Degan
"contrato natural"
nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos
(fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de
informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas
interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais,
econômicas e culturais.

Arte

08/10/2021
15:30

Remediação de produções Analisar e experimentar diversos processos de remediação de Márcia Janini de França Cardoso
multissemióticas,
produções multissemióticas, multimídia e transmídia,
multimídias e transmídias.
desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção
social.

Geografia

08/10/2021
16:00

Os diversos
Globalização

LEM-Inglês

08/10/2021
16:30

I have learned

lados

da Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e Antonio Russo Junior
nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos
(fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de
informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas
interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais,
econômicas e culturais.

Reconhecer o processo de formação de palavras: prefixação e Rosana Francisco
sufixação.;
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.;
Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais.

Componente não se 09/10/2021
aplica
08:40

Enem - Radioatividade - Aula
57

Componente não se 09/10/2021
aplica
09:30

Enem
Introdução
argumentativa - Aula 58

Componente não se 09/10/2021
aplica
10:20

Enem - Técnicas, tecnologia,
trabalho em sociedade Aula 59

Componente não se 09/10/2021
aplica
11:10

Enem - Estatística - Aula 60

Componente não se 09/10/2021
aplica
12:00

Do Cabresto à Era Digital Eleições Brasileiras

Alcides Guerreiro Parmezam

Componente não se 09/10/2021
aplica
12:30

Clube de Leitura - Aula 4

Maria Fernanda Degan

Matemática

09/10/2021
15:30

Reprise - Medidas
Tendência Central

Biologia

09/10/2021
16:00

Reprise - A Origem da Vida: Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Priscila Ortega
Teoria da Evolução química 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.

Química

09/10/2021
16:30

Reprise - Mais descobertas Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Jorgea Debora Silva
sobre a constituição da épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o
matéria
surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as
teorias científicas aceitas atualmente.

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

Silva,

Roberta

Componente não se 10/10/2021
aplica
08:40

Enem - Cilindros - Aula 61

Componente não se 10/10/2021
aplica
09:30

Enem
Produção
e
circulação de riquezas - Aula
62

Componente não se 10/10/2021
aplica
10:20

Enem - Inglês 1 - Aula 63

Componente não se 10/10/2021
aplica
11:10

Enem - Eletrodinâmica - Aula
64

Língua Portuguesa

10/10/2021
15:30

Reprise - Cultura digital

Física

10/10/2021
16:00

Reprise - Somos feitos de Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem Gilberto Dias da Silva
poeiras estelares
e distribuição dos elementos químicos no Universo,
compreendendo suas relações com as condições necessárias ao
surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e
composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando
representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e
aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade
virtual, entre outros).

Analisar, ética e criticamente, diferentes práticas sociais frente Mauro Marcel Santos de Brito,
aos gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge, TAIANA SOUZA SILVA
curtida, post, blog, entre outros) envolvidos no trato com a
informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais
crítica e ética nas redes.

Tecnologia

10/10/2021
16:30

Reprise - Sessão Remember - Analisar e contribuir com a solução de problemas e/ou demandas Fabiana
Rodrigues
Elétrica Parte 2
da comunidade, cidade ou região, de forma colaborativa, com o Juliana Vilas Bôas Carpi
uso de recursos digitais e/ou ambientes em rede, buscando e
compartilhando respostas, resultados e conclusões na
perspectiva de ampliar as possibilidades de intervenção social.

Arte

11/10/2021
07:30

Reprise - Remediação de Analisar e experimentar diversos processos de remediação de Márcia Janini de França Cardoso
produções multissemióticas, produções multissemióticas, multimídia e transmídia,
multimídias e transmídias.
desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção
social.

Geografia

11/10/2021
08:00

Reprise - Os diversos lados Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e Antonio Russo Junior
da Globalização
nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos
(fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de
informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas
interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais,
econômicas e culturais.

LEM-Inglês

11/10/2021
08:30

Reprise - I have learned

Reconhecer o processo de formação de palavras: prefixação e Rosana Francisco
sufixação.;
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.;
Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais.

Wharton,

Tecnologia

11/10/2021
13:00

"Mão na massa no CIEBP"
Que tal montar um circuito
elétrico?

Biologia

11/10/2021
16:00

A vida em constante Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Priscila Ortega
evolução: fixismo e Lamarck 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.

Química

11/10/2021
16:30
12/10/2021
08:00

Biologia

Química
Tecnologia

12/10/2021
08:30
12/10/2021
13:00

Alexandre Ianusckiewicz Marques

Jorgea Debora Silva
Reprise - A vida em Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Priscila Ortega
constante evolução: fixismo épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o
e Lamarck
surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as
teorias científicas aceitas atualmente.

Reprise -

Jorgea Debora Silva

"Mão na Massa no CIEBP" Arduino, infinitas formas de
criar

Alexandre Ianusckiewicz Marques

Matemática

13/10/2021
15:30

Taxa Média de Variação Investigar relações entre números expressos em tabelas para Inês
Regina
Constante
representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e Mastrochirico
criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente
essa generalização, reconhecendo quando essa representação é
de
função
polinomial
de
1º
grau.;
Investigar relações entre números expressos em tabelas para
representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e
criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente
essa generalização, reconhecendo quando essa representação é
de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2.

História

13/10/2021
16:00

Pós Capitalismo
Globalização

Projeto de Vida

13/10/2021
16:30

O esperado encontro com o Responsabilidade
resultado

e

Silva,

Roberta

Pós Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e Alcides Guerreiro Parmezam
nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos
(fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de
informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas
interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais,
econômicas e culturais.

Luanda Gomes dos Santos Julião

Matemática

14/10/2021
07:30

Reprise - Taxa Média de Investigar relações entre números expressos em tabelas para Inês
Regina
Variação Constante
representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e Mastrochirico
criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente
essa generalização, reconhecendo quando essa representação é
de
função
polinomial
de
1º
grau.;
Investigar relações entre números expressos em tabelas para
representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e
criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente
essa generalização, reconhecendo quando essa representação é
de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2.

Silva,

Roberta

História

14/10/2021
08:00

Reprise - Pós Capitalismo e Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e Alcides Guerreiro Parmezam
Pós Globalização
nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos
(fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de
informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas
interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais,
econômicas e culturais.

Projeto de Vida

14/10/2021
08:30

Reprise - O esperado Responsabilidade
encontro com o resultado

Luanda Gomes dos Santos Julião

Língua Portuguesa

14/10/2021
15:30

Existe vida fora da Internet? Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e Mauro Marcel Santos de Brito,
os mecanismos de disseminação de fake news e também TAIANA SOUZA SILVA
exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da
prevalência de crenças e opiniões sobre fatos –, de forma a adotar
atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma
postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando
fatos apurados as contradisserem.

Sociologia

14/10/2021
16:00

Violência: só existe uma?

Filosofia

14/10/2021
16:30

Sobre
violência
e Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, Maria Fernanda Degan
indiferença: a banalidade do psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais,
mal
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e
culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las,
com base em argumentos éticos.

Língua Portuguesa

15/10/2021
07:30

Reprise - Existe vida fora da Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e Mauro Marcel Santos de Brito,
Internet?
os mecanismos de disseminação de fake news e também TAIANA SOUZA SILVA
exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da
prevalência de crenças e opiniões sobre fatos –, de forma a adotar
atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma
postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando
fatos apurados as contradisserem.

Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, Fabiana
Rodrigues
psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais, Jenifer Santos Souza
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e
culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las,
com base em argumentos éticos.

Wharton,

Sociologia

15/10/2021
08:00

Reprise - Violência: só existe Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, Fabiana
Rodrigues
uma?
psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais, Jenifer Santos Souza
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e
culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las,
com base em argumentos éticos.

Filosofia

15/10/2021
08:30

Reprise - Sobre violência e Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, Maria Fernanda Degan
indiferença: a banalidade do psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais,
mal
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e
culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las,
com base em argumentos éticos.

Educação Física

15/10/2021
15:30

Saúde é o que interessa...

Geografia

15/10/2021
16:00

Segregação na sociedade Debater as origens e consequências dos problemas da Antonio Russo Junior
urbano-industrial
desigualdade social, da fome e da pobreza na sociedade urbanoindustrial, considerando a concentração de renda, dos meios de
produção, de acesso aos recursos naturais e da segregação
socioespacial, em diferentes regiões do mundo.

Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, Juliana Vilas Bôas Carpi
identificando as exigências de consciência corporal,
condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma
dessas manifestações pode contribuir para a melhoria das
condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo.

Wharton,

LEM-Inglês

15/10/2021
16:30

Words, sentence, text

Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo Rosana Francisco
de
leitura.;
Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão on-line,
fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, entre outros)
sobre temas de interesse coletivo local ou global, que revelem
posicionamento
crítico.;
Compreender e analisar processos de produção e circulação de
discursos, nas diferentes linguagens, para fazer escolhas
fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos.

Componente não se 16/10/2021
aplica
08:40

Enem - Divisões celulares Aula 65

Componente não se 16/10/2021
aplica
09:30

Enem
Parágrafo
argumentativo - Aula 66

Componente não se 16/10/2021
aplica
10:20

Enem - Esferas - Aula 67

Componente não se 16/10/2021
aplica
11:10

Enem - Análise de Charges Aula 68

Componente não se 16/10/2021
aplica
12:00

¿ES
FEMENINO
O
MASCULINO? PARTE I –
AULA 5

Componente não se 16/10/2021
aplica
12:30

Inglês- Aula 5

Língua Portuguesa

Livros do Vestibular
Fuvest/Unicamp

16/10/2021
13:30

Elaine Alves De Barros

- Confrontar um texto produzido antes do século XX com outros Mauro Marcel Santos de Brito
textos, opiniões e informações, posicionando-se criticamente,
levando em conta os diferentes modos de ver o mundo presente

Biologia

16/10/2021
16:00

Química

Reprise - A vida em Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Priscila Ortega
constante evolução: fixismo épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o
e Lamarck
surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as
teorias científicas aceitas atualmente.

16/10/2021
16:30
Componente não se 17/10/2021
aplica
08:40

Reprise -

Jorgea Debora Silva

Componente não se 17/10/2021
aplica
09:30

Enem - Democracia - Aula 70

Componente não se 17/10/2021
aplica
10:20

Enem - Trigonometria no
triângulo retângulo - Aula 71

Componente não se 17/10/2021
aplica
11:10

Enem - Inglês 2 - Aula 72

Educação Física

18/10/2021
07:30

Reprise - Saúde é o que Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, Juliana Vilas Bôas Carpi
interessa...
identificando as exigências de consciência corporal,
condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma
dessas manifestações pode contribuir para a melhoria das
condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo.

Geografia

18/10/2021
08:00

Reprise - Segregação na Debater as origens e consequências dos problemas da Antonio Russo Junior
sociedade urbano-industrial desigualdade social, da fome e da pobreza na sociedade urbanoindustrial, considerando a concentração de renda, dos meios de
produção, de acesso aos recursos naturais e da segregação
socioespacial, em diferentes regiões do mundo.

Enem - Norma culta - Aula 69

LEM-Inglês

18/10/2021
08:30

Reprise - Words, sentence, Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo Rosana Francisco
text
de
leitura.;
Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão on-line,
fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, entre outros)
sobre temas de interesse coletivo local ou global, que revelem
posicionamento
crítico.;
Compreender e analisar processos de produção e circulação de
discursos, nas diferentes linguagens, para fazer escolhas
fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos.

Tecnologia

18/10/2021
13:00

Turbinando suas maquetes Parte 2

Matemática

18/10/2021
15:30

Alexandre Ianusckiewicz Marques,
Ana Laura Bereta de Godoi, André
Ricardo Ferreira, Marcelo Moreira
da Silveira
Taxa Média de Variação Não Investigar relações entre números expressos em tabelas para Inês
Regina
Silva,
Roberta
Constante
representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e Mastrochirico
criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente
essa generalização, reconhecendo quando essa representação é
de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2.

Biologia

18/10/2021
16:00

Química

18/10/2021
16:30
19/10/2021
07:30

Matemática

Darwin e a seleção natural

Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Priscila Ortega
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.;
Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história
humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo
planeta e diferentes formas de interação com a natureza,
valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana.

Jorgea Debora Silva
Reprise - Taxa Média de Investigar relações entre números expressos em tabelas para Inês
Regina
Variação Não Constante
representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e Mastrochirico
criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente
essa generalização, reconhecendo quando essa representação é
de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2.

Silva,

Roberta

Biologia

19/10/2021
08:00

Reprise - Darwin e a seleção Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Priscila Ortega
natural
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.;
Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história
humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo
planeta e diferentes formas de interação com a natureza,
valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana.

Química

19/10/2021
08:30
19/10/2021
13:00

Reprise -

Jorgea Debora Silva

Mentoria: como tirar seu
projeto do papel

Alexandre Ianusckiewicz Marques,
Ana Laura Bereta de Godoi, André
Ricardo Ferreira, Maurício Santana
Sena, Simone de Cassia Ribeiro

19/10/2021
15:30

Guerra dos mundos

Tecnologia

Língua Portuguesa

Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e Mauro Marcel Santos de Brito,
os mecanismos de disseminação de fake news e também TAIANA SOUZA SILVA
exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da
prevalência de crenças e opiniões sobre fatos –, de forma a adotar
atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma
postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando
fatos apurados as contradisserem.

Física

19/10/2021
16:00

Exploração Espacial

Investigar e discutir os avanços tecnológicos conquistados pela Gilberto Dias da Silva
humanidade ao longo da exploração espacial e suas interferências
no modo de vida humano (como na comunicação e na produção
equipamentos, entre outros).

Tecnologia

19/10/2021
16:30

" Indo aonde nenhum Analisar e contribuir com a solução de problemas e/ou demandas Fabiana
Rodrigues
homem jamais esteve"
da comunidade, cidade ou região, de forma colaborativa, com o Juliana Vilas Bôas Carpi
uso de recursos digitais e/ou ambientes em rede, buscando e
compartilhando respostas, resultados e conclusões na
perspectiva de ampliar as possibilidades de intervenção social.

Língua Portuguesa

20/10/2021
07:30

Reprise - Guerra dos mundos Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e Mauro Marcel Santos de Brito,
os mecanismos de disseminação de fake news e também TAIANA SOUZA SILVA
exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da
prevalência de crenças e opiniões sobre fatos –, de forma a adotar
atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma
postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando
fatos apurados as contradisserem.

Física

20/10/2021
08:00

Reprise - Exploração Espacial Investigar e discutir os avanços tecnológicos conquistados pela Gilberto Dias da Silva
humanidade ao longo da exploração espacial e suas interferências
no modo de vida humano (como na comunicação e na produção
equipamentos, entre outros).

Wharton,

Tecnologia

20/10/2021
08:30

Reprise - " Indo aonde Analisar e contribuir com a solução de problemas e/ou demandas Fabiana
Rodrigues
nenhum homem jamais da comunidade, cidade ou região, de forma colaborativa, com o Juliana Vilas Bôas Carpi
esteve"
uso de recursos digitais e/ou ambientes em rede, buscando e
compartilhando respostas, resultados e conclusões na
perspectiva de ampliar as possibilidades de intervenção social.

Matemática

20/10/2021
15:30

Gráficos e Taxas

História

20/10/2021
16:00

Estado e o Monopólio da Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, Alcides Guerreiro Parmezam
Força
psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais,
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e
culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las,
com base em argumentos éticos.

Projeto de Vida

20/10/2021
16:30
21/10/2021
07:30

Diálogos Plurais

Organização, Empatia e Respeito.

Reprise - Gráficos e Taxas

Investigar relações entre números expressos em tabelas para Inês
Regina
representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e Mastrochirico
criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente
essa generalização, reconhecendo quando essa representação é
de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2.

Matemática

Investigar relações entre números expressos em tabelas para Inês
Regina
representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e Mastrochirico
criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente
essa generalização, reconhecendo quando essa representação é
de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2.

Silva,

Wharton,

Roberta

Luanda Gomes dos Santos Julião
Silva,

Roberta

História

21/10/2021
08:00

Reprise - Estado
Monopólio da Força

Projeto de Vida

21/10/2021
08:30
21/10/2021
15:30

Reprise - Diálogos Plurais

Organização, Empatia e Respeito.

Portuguese class

Analisar o fenômeno da variação linguística, em seus diferentes Mauro Marcel Santos de Brito,
níveis (variações fonético-fonológica, lexical, sintática, semântica TAIANA SOUZA SILVA
e estilístico-pragmática) e em suas diferentes dimensões
(regional, histórica, social, situacional, ocupacional, etária etc.),
de forma a ampliar a compreensão sobre a natureza viva e
dinâmica da língua e sobre o fenômeno da constituição de
variedades linguísticas de prestígio e estigmatizadas, e a
fundamentar o respeito às variedades linguísticas e o combate a
preconceitos linguísticos.

21/10/2021
16:00

Violência - Bora pensar Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, Fabiana
Rodrigues
Wharton,
sobre?
psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais, Jenifer Santos Souza, Tiago Lazzarin
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e Ferreira
culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las,
com base em argumentos éticos.

Língua Portuguesa

Sociologia

e

o Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, Alcides Guerreiro Parmezam
psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais,
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e
culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las,
com base em argumentos éticos.

Luanda Gomes dos Santos Julião

Filosofia

21/10/2021
16:30

Somos todos totalitários?

Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, Maria Fernanda Degan
psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais,
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e
culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las,
com base em argumentos éticos.

Língua Portuguesa

22/10/2021
07:30

Reprise - Portuguese class

Analisar o fenômeno da variação linguística, em seus diferentes Mauro Marcel Santos de Brito,
níveis (variações fonético-fonológica, lexical, sintática, semântica TAIANA SOUZA SILVA
e estilístico-pragmática) e em suas diferentes dimensões
(regional, histórica, social, situacional, ocupacional, etária etc.),
de forma a ampliar a compreensão sobre a natureza viva e
dinâmica da língua e sobre o fenômeno da constituição de
variedades linguísticas de prestígio e estigmatizadas, e a
fundamentar o respeito às variedades linguísticas e o combate a
preconceitos linguísticos.

Sociologia

22/10/2021
08:00

Reprise - Violência - Bora Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, Fabiana
Rodrigues
Wharton,
pensar sobre?
psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais, Jenifer Santos Souza, Tiago Lazzarin
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e Ferreira
culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las,
com base em argumentos éticos.

Filosofia

22/10/2021
08:30

Reprise - Somos
totalitários?

todos Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, Maria Fernanda Degan
psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais,
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e
culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las,
com base em argumentos éticos.

Arte

22/10/2021
15:30

Os processos de criação Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações Márcia Janini de França Cardoso
artísticos.
processuais entre diversas linguagens artísticas

Geografia

22/10/2021
16:00

Violência, a arma dos fracos Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, Antonio Russo Junior
– parte 1
psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais,
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e
culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las,
com base em argumentos éticos.

LEM-Inglês

22/10/2021
16:30

Is comedy really funny?

Componente não se 23/10/2021
aplica
08:40

Enem - Logarítmos - Aula 73

Componente não se 23/10/2021
aplica
09:30

Enem - A conclusão
dissertativa - Aula 74

Componente não se 23/10/2021
aplica
10:20

Enem - Inglês 3 - Aula 75

Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e Rosana Francisco
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.

Componente não se 23/10/2021
aplica
11:10

Enem - Circuitos elétricos
residenciais - Aula 76

Componente não se 23/10/2021
aplica
12:00

A Natureza com cortina de
fumaça!

Alcides Guerreiro Parmezam

Componente não se 23/10/2021
aplica
12:30

Clube de Leitura - Aula 5

Maria Fernanda Degan

Língua Portuguesa

23/10/2021
13:30

Livros do Vestibular - Fuvest Confrontar um texto produzido antes do século XX com outros Mauro Marcel Santos de Brito
e Unicamp
textos, opiniões e informações, posicionando-se criticamente,
levando em conta os diferentes modos de ver o mundo presente

Matemática

23/10/2021
15:30

Reprise - Taxa Média de Investigar relações entre números expressos em tabelas para Inês
Regina
Variação Não Constante
representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e Mastrochirico
criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente
essa generalização, reconhecendo quando essa representação é
de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2.

Biologia

23/10/2021
16:00

Reprise - Darwin e a seleção Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Priscila Ortega
natural
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.;
Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história
humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo
planeta e diferentes formas de interação com a natureza,
valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana.

Química

23/10/2021
16:30

Reprise -

Silva,

Jorgea Debora Silva

Roberta

Componente não se 24/10/2021
aplica
08:40

Enem - Estrutura fundiária e
reforma agrária - Aula 77

Componente não se 24/10/2021
aplica
09:30

Enem
Funções
linguagem - Aula 78

Componente não se 24/10/2021
aplica
10:20

Enem - Combinatória 2 Aula 79

Componente não se 24/10/2021
aplica
11:10

Enem
Materiais,
transformações e obtenção Aula 80

Língua Portuguesa

24/10/2021
15:30

Reprise - Guerra dos mundos Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e Mauro Marcel Santos de Brito,
os mecanismos de disseminação de fake news e também TAIANA SOUZA SILVA
exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da
prevalência de crenças e opiniões sobre fatos –, de forma a adotar
atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma
postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando
fatos apurados as contradisserem.

Física

24/10/2021
16:00

Reprise - Exploração Espacial Investigar e discutir os avanços tecnológicos conquistados pela Gilberto Dias da Silva
humanidade ao longo da exploração espacial e suas interferências
no modo de vida humano (como na comunicação e na produção
equipamentos, entre outros).

Tecnologia

24/10/2021
16:30

Reprise - " Indo aonde Analisar e contribuir com a solução de problemas e/ou demandas Fabiana
Rodrigues
nenhum homem jamais da comunidade, cidade ou região, de forma colaborativa, com o Juliana Vilas Bôas Carpi
esteve"
uso de recursos digitais e/ou ambientes em rede, buscando e
compartilhando respostas, resultados e conclusões na
perspectiva de ampliar as possibilidades de intervenção social.

da

Wharton,

Arte

25/10/2021
07:30

Reprise - Os processos de Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações Márcia Janini de França Cardoso
criação artísticos.
processuais entre diversas linguagens artísticas

Geografia

25/10/2021
08:00

Reprise - Violência, a arma Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, Antonio Russo Junior
dos fracos – parte 1
psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais,
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e
culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las,
com base em argumentos éticos.

LEM-Inglês

25/10/2021
08:30

Reprise - Is comedy really Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e Rosana Francisco
funny?
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.

Aula Especial

25/10/2021
13:00

"Trilha
Antirracista"
Calendário - Beleza Negra
em foco!

Matemática

25/10/2021
15:30

Alexandre Ianusckiewicz Marques,
Ana Laura Bereta de Godoi, André
Ricardo Ferreira, Sirlandia Maria
Leao dos Reis
Gráficos e constante "a" Investigar relações entre números expressos em tabelas para Inês
Regina
Silva,
Roberta
positiva
representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e Mastrochirico
criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente
essa generalização, reconhecendo quando essa representação é
de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2.

Biologia

25/10/2021
16:00

Química

25/10/2021
16:30
26/10/2021
07:30

Matemática

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

Jorgea Debora Silva
Reprise - Gráficos
constante "a" positiva

e Investigar relações entre números expressos em tabelas para Inês
Regina
representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e Mastrochirico
criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente
essa generalização, reconhecendo quando essa representação é
de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2.

Silva,

Roberta

Biologia

26/10/2021
08:00

Reprise
Condições
favoráveis
para
a
manutenção da vida na
Terra

Química

26/10/2021
08:30
26/10/2021
13:00

Reprise -

Jorgea Debora Silva

Educamídia

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

Tecnologia

Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Priscila Ortega
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.

Língua Portuguesa

26/10/2021
15:30

Frankenstein

Analisar, a partir de referências contextuais, estéticas e culturais, Mauro Marcel Santos de Brito,
efeitos de sentido decorrentes de escolhas e composição das TAIANA SOUZA SILVA
imagens (enquadramento, ângulo/vetor, foco/profundidade de
campo, iluminação, cor, linhas, formas etc.) e de sua
sequenciação (disposição e transição, movimentos de câmera,
remix, entre outros), das performances (movimentos do corpo,
gestos, ocupação do espaço cênico), dos elementos sonoros
(entonação, trilha sonora, sampleamento etc.) e das relações
desses elementos com o verbal, levando em conta esses efeitos
nas produções de imagens e vídeos, para ampliar as
possibilidades de construção de sentidos e de apreciação.

Física

26/10/2021
16:00

Missões Espaciais

Investigar e discutir os avanços tecnológicos conquistados pela Gilberto Dias da Silva
humanidade ao longo da exploração espacial e suas interferências
no modo de vida humano (como na comunicação e na produção
equipamentos, entre outros).

Eletivas

26/10/2021
16:30

Próxima
parada
Hospedando sonhos

V:

Anderson Félix

Língua Portuguesa

27/10/2021
07:30

Reprise - Frankenstein

Analisar, a partir de referências contextuais, estéticas e culturais, Mauro Marcel Santos de Brito,
efeitos de sentido decorrentes de escolhas e composição das TAIANA SOUZA SILVA
imagens (enquadramento, ângulo/vetor, foco/profundidade de
campo, iluminação, cor, linhas, formas etc.) e de sua
sequenciação (disposição e transição, movimentos de câmera,
remix, entre outros), das performances (movimentos do corpo,
gestos, ocupação do espaço cênico), dos elementos sonoros
(entonação, trilha sonora, sampleamento etc.) e das relações
desses elementos com o verbal, levando em conta esses efeitos
nas produções de imagens e vídeos, para ampliar as
possibilidades de construção de sentidos e de apreciação.

Física

27/10/2021
08:00

Reprise - Missões Espaciais

Investigar e discutir os avanços tecnológicos conquistados pela Gilberto Dias da Silva
humanidade ao longo da exploração espacial e suas interferências
no modo de vida humano (como na comunicação e na produção
equipamentos, entre outros).

Eletivas

27/10/2021
08:30

Reprise - Próxima parada V:
Hospedando sonhos

Matemática

27/10/2021
15:30

Gráficos e constante "a" Investigar relações entre números expressos em tabelas para Inês
Regina
negativa
representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e Mastrochirico
criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente
essa generalização, reconhecendo quando essa representação é
de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2.

Anderson Félix
Silva,

Roberta

História
Projeto de Vida

27/10/2021
16:00
27/10/2021
16:30

Alcides Guerreiro Parmezam
Tecendo relações

Foco, organização, autoconfiança, iniciativa social, assertividade Luanda Gomes dos Santos Julião
e empatia.

Matemática

28/10/2021
07:30

Reprise - Gráficos
constante "a" negativa

História

28/10/2021
08:00
28/10/2021
08:30

Reprise -

28/10/2021
15:30

Como utilizar a tecnologia de Analisar, a partir de referências contextuais, estéticas e culturais, Mauro Marcel Santos de Brito,
forma ética e consciente?
efeitos de sentido decorrentes de escolhas e composição das TAIANA SOUZA SILVA
imagens (enquadramento, ângulo/vetor, foco/profundidade de
campo, iluminação, cor, linhas, formas etc.) e de sua
sequenciação (disposição e transição, movimentos de câmera,
remix, entre outros), das performances (movimentos do corpo,
gestos, ocupação do espaço cênico), dos elementos sonoros
(entonação, trilha sonora, sampleamento etc.) e das relações
desses elementos com o verbal, levando em conta esses efeitos
nas produções de imagens e vídeos, para ampliar as
possibilidades de construção de sentidos e de apreciação.

Projeto de Vida
Língua Portuguesa

Reprise - Tecendo relações

e Investigar relações entre números expressos em tabelas para Inês
Regina
representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e Mastrochirico
criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente
essa generalização, reconhecendo quando essa representação é
de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2.

Silva,

Roberta

Alcides Guerreiro Parmezam
Foco, organização, autoconfiança, iniciativa social, assertividade Luanda Gomes dos Santos Julião
e empatia.

Sociologia

28/10/2021
16:00

Filosofia

28/10/2021
16:30
29/10/2021
07:30

Língua Portuguesa

Fabiana
Rodrigues
Wharton,
Jenifer Santos Souza, Tiago Lazzarin
Ferreira
Maria Fernanda Degan
Reprise - Como utilizar a Analisar, a partir de referências contextuais, estéticas e culturais, Mauro Marcel Santos de Brito,
tecnologia de forma ética e efeitos de sentido decorrentes de escolhas e composição das TAIANA SOUZA SILVA
consciente?
imagens (enquadramento, ângulo/vetor, foco/profundidade de
campo, iluminação, cor, linhas, formas etc.) e de sua
sequenciação (disposição e transição, movimentos de câmera,
remix, entre outros), das performances (movimentos do corpo,
gestos, ocupação do espaço cênico), dos elementos sonoros
(entonação, trilha sonora, sampleamento etc.) e das relações
desses elementos com o verbal, levando em conta esses efeitos
nas produções de imagens e vídeos, para ampliar as
possibilidades de construção de sentidos e de apreciação.

Sociologia

29/10/2021
08:00

Reprise -

Filosofia

29/10/2021
08:30
29/10/2021
15:30

Reprise -

Educação Física

Fabiana
Rodrigues
Wharton,
Jenifer Santos Souza, Tiago Lazzarin
Ferreira
Maria Fernanda Degan
Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

29/10/2021
16:00

Violência, a arma dos fracos Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, Antonio Russo Junior
– parte 2
psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais,
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e
culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las,
com base em argumentos éticos.

LEM-Inglês

29/10/2021
16:30

Is Sport an Art?

Componente não se 30/10/2021
aplica
08:40

Enem - Fluxos migratórios
mundiais -Aula 81

Componente não se 30/10/2021
aplica
09:30

Enem - A norma culta no
ENEM - Aula 82

Componente não se 30/10/2021
aplica
10:20

Enem - Exemplo de redação
-Aula 83

Componente não se 30/10/2021
aplica
11:10

Enem - Eletricidade - Aula 84

Componente não se 30/10/2021
aplica
12:00

¿ES
FEMENINO
O
MASCULINO? PARTE II –
AULA 6

Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do Rosana Francisco
objetivo
do
texto.;
Construir repertório cultural por meio do contato com
manifestações artístico-culturais vinculadas à língua inglesa (artes
plásticas e visuais, literatura, música, cinema, dança, festividades,
entre outros), valorizando a diversidade entre culturas.;
Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo
nos discursos das diversas práticas de linguagem (artísticas,
corporais e verbais), compreendendo criticamente o modo como
circulam, constituem-se e (re)produzem significação e ideologias.

Elaine Alves De Barros

Componente não se 30/10/2021
aplica
12:30

Inglês- Aula 6

Língua Portuguesa

30/10/2021
13:30

Livros do Vestibular
Fuvest/Unicamp

- Confrontar um texto produzido antes do século XX com outros Mauro Marcel Santos de Brito
textos, opiniões e informações, posicionando-se criticamente,
levando em conta os diferentes modos de ver o mundo presente

Matemática

30/10/2021
15:30

Reprise - Gráficos
constante "a" positiva

e Investigar relações entre números expressos em tabelas para Inês
Regina
representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e Mastrochirico
criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente
essa generalização, reconhecendo quando essa representação é
de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2.

Biologia

30/10/2021
16:00

Reprise
Condições
favoráveis
para
a
manutenção da vida na
Terra

Química

30/10/2021
16:30
Componente não se 31/10/2021
aplica
08:40

Reprise -

Componente não se 31/10/2021
aplica
09:30

Enem
Aspectos
importantes - Aula 86

Componente não se 31/10/2021
aplica
10:20

Enem
Progressão
aritmética - Aula 87

Componente não se 31/10/2021
aplica
11:10

Enem - Preconceito - Aula 88

Enem - Espanhol 1 - Aula 85

Silva,

Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes Priscila Ortega
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.

Jorgea Debora Silva

Roberta

Língua Portuguesa

31/10/2021
15:30

Reprise - Frankenstein

Analisar, a partir de referências contextuais, estéticas e culturais, Mauro Marcel Santos de Brito,
efeitos de sentido decorrentes de escolhas e composição das TAIANA SOUZA SILVA
imagens (enquadramento, ângulo/vetor, foco/profundidade de
campo, iluminação, cor, linhas, formas etc.) e de sua
sequenciação (disposição e transição, movimentos de câmera,
remix, entre outros), das performances (movimentos do corpo,
gestos, ocupação do espaço cênico), dos elementos sonoros
(entonação, trilha sonora, sampleamento etc.) e das relações
desses elementos com o verbal, levando em conta esses efeitos
nas produções de imagens e vídeos, para ampliar as
possibilidades de construção de sentidos e de apreciação.

Física

31/10/2021
16:00

Reprise - Missões Espaciais

Investigar e discutir os avanços tecnológicos conquistados pela Gilberto Dias da Silva
humanidade ao longo da exploração espacial e suas interferências
no modo de vida humano (como na comunicação e na produção
equipamentos, entre outros).

Eletivas

31/10/2021
16:30

Reprise - Próxima parada V:
Hospedando sonhos

Anderson Félix

