SEMANA DE 01/10 A 31/10
2ªs Séries
Componente

Data e hora de início

Título

Habilidades

Docente(s) Autor(es)

Língua Portuguesa 01/10/2021 09:00

Reprise romântica

Expressividade Reconhecer o texto literário produzido no Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
século XIX como fator de promoção dos
SILVA
direitos e valores humanos atualizáveis na
contemporaneidade.

Sociologia

01/10/2021 09:30

Reprise - Mudanças
mundo do trabalho II

Filosofia

01/10/2021 10:00

Reprise - Desigualdades Expressar por escrito e oralmente a
sociais e preconceitos: e a relevância da educação para a superação de
educação com isto? – pt. 01 preconceitos e desigualdades sociais

Maria Fernanda Degan

Educação Física

01/10/2021 17:00

Mídia Esportiva

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

01/10/2021 17:30

Economia e distribuição de Analisar as formas de circulação da
riqueza no Brasil
informação, da riqueza e dos produtos em
diferentes momentos da história brasileira

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

Relacionar
os
significados/sentidos
propostos pelas mídias com suas próprias
experiências do Se-Movimentar no esporte

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Antonio Russo Junior

LEM-Inglês

01/10/2021 18:00

Where would you like to go? 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.;
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.

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

Enem - República Populista Aula 49

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

Enem - Combinatória I - Aula
50

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

Enem - Funções da Arte Aula 51

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

Enem - Cotidiano e poluição Aula 52

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

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 02/10/2021 12:30
se aplica

Reading Strategies and false
cognates - Aula 4

Biologia

Reprise - RNA: processo de Descrever o processo de síntese de
transcrição
proteínas, 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.

02/10/2021 17:00

João Franco Junior

Elaine Alves De Barros

Priscila Ortega

Matemática

02/10/2021 17:30

Reprise
Razões
Trigonométricas
no
Triângulo Retângulo

Química

02/10/2021 18:00

Reprise - Força de dipolo Reconhecer as forças de interação
permanente
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 03/10/2021 08:40
se aplica

Enem
Urbanização
brasileira - Aula 53

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

Enem - Prismas - Aula 54

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

Enem - Analisar a diversidade
artística - Aula 55

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

Enem - Pilhas - Aula 56

Língua Portuguesa 03/10/2021 17:00

Reprise - Traços da época

Física

03/10/2021 17:30

Reprise Emoção

Eletivas

03/10/2021 18:00

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

Educação Física

04/10/2021 09:00

Reprise - Mídia Esportiva

Luz,

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Jorgea Debora Silva

Reconhecer o texto literário produzido no Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
século XIX como fator de promoção dos
SILVA
direitos e valores humanos atualizáveis na
contemporaneidade.

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

Gilberto Dias da Silva

Anderson Félix
Relacionar
os
significados/sentidos
propostos pelas mídias com suas próprias
experiências do Se-Movimentar no esporte

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

04/10/2021 09:30

Reprise - Economia e Analisar as formas de circulação da
distribuição de riqueza no informação, da riqueza e dos produtos em
Brasil
diferentes momentos da história brasileira

Antonio Russo Junior

LEM-Inglês

04/10/2021 10:00

Reprise - Where would you Fazer uso do inglês como língua de
like to go?
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.;
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.

João Franco Junior

Tecnologia

04/10/2021 13:00

Fundação Telefôniva Vivo Hackeando futuros

Biologia

04/10/2021 17:00

Decodificando
tradução

Matemática
Química

04/10/2021 17:30
04/10/2021 18:00

Lei dos Cossenos
Tensão superficial da água

a

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

vida: Descrever o processo de síntese de
proteínas, 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.

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

Priscila Ortega

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
Jorgea Debora Silva

Biologia

05/10/2021 09:00

Reprise - Decodificando a Descrever o processo de síntese de
vida: tradução
proteínas, 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.

Priscila Ortega

Matemática
Química

05/10/2021 09:30
05/10/2021 10:00

Reprise - Lei dos Cossenos
Reprise - Tensão superficial Reconhecer as forças de interação
da água
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
Jorgea Debora Silva

Tecnologia

05/10/2021 13:00

Ponte H - Um jeito fácil de
controlar motores!

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

Língua Portuguesa 05/10/2021 17:00

O noviço

Reconhecer o texto literário produzido no Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
século XIX como fator de promoção dos
SILVA
direitos e valores humanos atualizáveis na
contemporaneidade.

Física

05/10/2021 17:30

Fenômenos ópticos

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

Tecnologia

05/10/2021 18:00

Mão mecânica

Língua Portuguesa 06/10/2021 09:00

Reprise - O noviço

Gilberto Dias da Silva

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas Bôas
Carpi
Reconhecer o texto literário produzido no Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
século XIX como fator de promoção dos
SILVA
direitos e valores humanos atualizáveis na
contemporaneidade.

Física

06/10/2021 09:30

Reprise - Fenômenos ópticos Reconhecer o papel da luz, suas
propriedades e fenômenos que envolvem a
sua propagação, como formação de
sombras, reflexão, refração etc

Tecnologia

06/10/2021 10:00

Reprise - Mão mecânica

Matemática

06/10/2021 17:00

Razões Trigonométricas no Saber usar de modo sistemático relações
Triângulo Retângulo
métricas fundamentais entre os elementos
de triângulos retângulos, em diferentes
contextos

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

História

06/10/2021 17:30

O Período Joanino na Reconhecer a dinâmica da organização dos
perspectiva da formação da movimentos sociais, relacionando-os às
Nação Brasileira
transformações do contexto histórico;
Reconhecer as principais características dos
processos de independência das colônias
europeias na América.

Alcides Guerreiro Parmezam

Projeto de Vida

06/10/2021 18:00

Você sabe o que é o Assertividade
Novotec?

Matemática

07/10/2021 09:00

Reprise
Razões Saber usar de modo sistemático relações
Trigonométricas
no métricas fundamentais entre os elementos
Triângulo Retângulo
de triângulos retângulos, em diferentes
contextos

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

História

07/10/2021 09:30

Reprise - O Período Joanino Reconhecer a dinâmica da organização dos
na perspectiva da formação movimentos sociais, relacionando-os às
da Nação Brasileira
transformações do contexto histórico;
Reconhecer as principais características dos
processos de independência das colônias
europeias na América.

Alcides Guerreiro Parmezam

Projeto de Vida

07/10/2021 10:00

Reprise - Você sabe o que é o Assertividade
Novotec?

Língua Portuguesa 07/10/2021 17:00

Gilberto Dias da Silva

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas Bôas
Carpi

Luanda Gomes dos Santos Julião

Luanda Gomes dos Santos Julião

Memórias de um sargento de Relacionar a construção da subjetividade à Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
milícias
expressão literária em textos do século XIX.
SILVA

Sociologia

07/10/2021 17:30

Revisão: o trabalho atual

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

Filosofia

07/10/2021 18:00

Desigualdades sociais e Expressar por escrito e oralmente a
preconceito: e a educação relevância da educação para a superação de
com isto?– pt. 02
preconceitos e desigualdades sociais

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira
Maria Fernanda Degan

Língua Portuguesa 08/10/2021 09:00

Reprise - Memórias de um Relacionar a construção da subjetividade à Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
sargento de milícias
expressão literária em textos do século XIX.
SILVA

Sociologia

08/10/2021 09:30

Reprise - Revisão: o trabalho Identificar as transformações no mundo do
atual
trabalho: as mudanças no processo e na
organização do trabalho

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Filosofia

08/10/2021 10:00

Reprise - Desigualdades Expressar por escrito e oralmente a
sociais e preconceito: e a relevância da educação para a superação de
educação com isto?– pt. 02 preconceitos e desigualdades sociais

Maria Fernanda Degan

Arte

08/10/2021 17:00

Técnicas de improvisação Analisar processos já realizados nos
teatral.
bimestres anteriores para dar continuidade
aos projetos individuais ou colaborativos.

Márcia Janini de França Cardoso

Geografia

08/10/2021 17:30

A exclusão social através da Analisar a situação das famílias brasileiras
renda e do trabalho no Brasil com relação à distribuição de renda e
inserção no mercado de trabalho formal

Antonio Russo Junior

LEM-Inglês

08/10/2021 18:00

The Modern World

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

Enem - Radioatividade - Aula
57

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.

João Franco Junior

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

Enem
Introdução
argumentativa - Aula 58

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

Enem - Técnicas, tecnologia,
trabalho em sociedade - Aula
59

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

Enem - Estatística - Aula 60

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

Do Cabresto à Era Digital Eleições Brasileiras

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

Clube de Leitura - Aula 4

Biologia

09/10/2021 17:00

Reprise - Decodificando a Descrever o processo de síntese de
vida: tradução
proteínas, 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.

Priscila Ortega

Matemática
Química

09/10/2021 17:30
09/10/2021 18:00

Reprise - Lei dos Cossenos
Reprise - Tensão superficial Reconhecer as forças de interação
da água
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
Jorgea Debora Silva

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

Enem - Cilindros - Aula 61

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

Enem - Produção e circulação
de riquezas - Aula 62

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

Enem - Inglês 1 - Aula 63

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

Enem - Eletrodinâmica - Aula
64

Alcides Guerreiro Parmezam
Maria Fernanda Degan

Língua Portuguesa 10/10/2021 17:00

Reprise - O noviço

Reconhecer o texto literário produzido no Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
século XIX como fator de promoção dos
SILVA
direitos e valores humanos atualizáveis na
contemporaneidade.

Física

10/10/2021 17:30

Reprise - Fenômenos ópticos Reconhecer o papel da luz, suas
propriedades e fenômenos que envolvem a
sua propagação, como formação de
sombras, reflexão, refração etc

Tecnologia

10/10/2021 18:00

Reprise - Mão mecânica

Arte

11/10/2021 09:00

Reprise - Técnicas
improvisação teatral.

Geografia

11/10/2021 09:30

Reprise - A exclusão social Analisar a situação das famílias brasileiras
através da renda e do com relação à distribuição de renda e
trabalho no Brasil
inserção no mercado de trabalho formal

Antonio Russo Junior

LEM-Inglês

11/10/2021 10:00

Reprise - The Modern World 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.

João Franco Junior

Tecnologia

11/10/2021 13:00

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

Gilberto Dias da Silva

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas Bôas
Carpi
de Analisar processos já realizados nos
bimestres anteriores para dar continuidade
aos projetos individuais ou colaborativos.

Márcia Janini de França Cardoso

Alexandre Ianusckiewicz Marques

Biologia

11/10/2021 17:00

Como anda a sua saúde?

Relacionar informações sobre indicadores
de saúde apresentadas em gráficos e
tabelas e reconhecer os fatores que
influenciam a saúde no Brasil e identificar o
significado da esperança de vida ao nascer”,
relacionando esse indicador a outros, como
a mortalidade infantil.

Química
Biologia

11/10/2021 18:00
12/10/2021 09:00

Química
Tecnologia

12/10/2021 10:00
12/10/2021 13:00

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

Matemática

13/10/2021 17:00

Princípio Multiplicativo

História

13/10/2021 17:30

O Fim do Império Espanhol Reconhecer a dinâmica da organização dos
na América
movimentos sociais, relacionando-os às
transformações do contexto histórico;
Reconhecer as principais características dos
processos de independência das colônias
europeias na América.

Projeto de Vida

13/10/2021 18:00

Qual
o
seu
projeto Curiosidade para aprender
profissional? - Parte 1

Reprise - Como anda a sua Relacionar informações sobre indicadores
saúde?
de saúde apresentadas em gráficos e
tabelas e reconhecer os fatores que
influenciam a saúde no Brasil e identificar o
significado da esperança de vida ao nascer”,
relacionando esse indicador a outros, como
a mortalidade infantil.

Priscila Ortega

Jorgea Debora Silva
Priscila Ortega

Jorgea Debora Silva
Alexandre Ianusckiewicz Marques

Compreender os raciocínios combinatórios
aditivo e multiplicativo na resolução de
situações-problema de contagem indireta
do número de possibilidades de ocorrência
de um evento.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Alcides Guerreiro Parmezam

Luanda Gomes dos Santos Julião

Matemática

14/10/2021 09:00

Reprise
Multiplicativo

Princípio Compreender os raciocínios combinatórios
aditivo e multiplicativo na resolução de
situações-problema de contagem indireta
do número de possibilidades de ocorrência
de um evento.

História

14/10/2021 09:30

Reprise - O Fim do Império Reconhecer a dinâmica da organização dos
Espanhol na América
movimentos sociais, relacionando-os às
transformações do contexto histórico;
Reconhecer as principais características dos
processos de independência das colônias
europeias na América.

Projeto de Vida

14/10/2021 10:00

Reprise - Qual o seu projeto Curiosidade para aprender
profissional? - Parte 1

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Alcides Guerreiro Parmezam

Luanda Gomes dos Santos Julião

Língua Portuguesa 14/10/2021 17:00

CMSP Repórter

Utilizar procedimentos iniciais para a Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
elaboração do texto: estabelecer tema;
SILVA
pesquisar ideias e dados; planejar a
estrutura; formular projeto de texto.

Sociologia

14/10/2021 17:30

Bora desnaturalizar tudo?

Distinguir o conhecimento de senso comum
do conhecimento científico (1ª série - 2020
- Rec)

Filosofia

14/10/2021 18:00

Desafios
éticos Reconhecer a relevância da reflexão
contemporâneos: ciência - filosófica para a análise dos temas que
pt. 01
emergem dos problemas das sociedades
contemporâneas

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza
Maria Fernanda Degan

Língua Portuguesa 15/10/2021 09:00

Reprise - CMSP Repórter

Utilizar procedimentos iniciais para a Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
elaboração do texto: estabelecer tema;
SILVA
pesquisar ideias e dados; planejar a
estrutura; formular projeto de texto.

Sociologia

15/10/2021 09:30

Reprise - Bora desnaturalizar Distinguir o conhecimento de senso comum
tudo?
do conhecimento científico (1ª série - 2020
- Rec)

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza

Filosofia

15/10/2021 10:00

Reprise - Desafios éticos Reconhecer a relevância da reflexão
contemporâneos: ciência - filosófica para a análise dos temas que
pt. 01
emergem dos problemas das sociedades
contemporâneas

Maria Fernanda Degan

Educação Física

15/10/2021 17:00

Visita ao mundo do futebol Identificar os sistemas ofensivo e defensivo
da modalidade esportiva trabalhada no
bimestre

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

15/10/2021 17:30

Consciência socioambiental – Analisar os impactos socioambientais
parte 1
decorrentes de práticas de instituições
governamentais, de empresas e de
indivíduos, discutindo as origens dessas
práticas, selecionando, incorporando e
promovendo aquelas que favoreçam a
consciência e a ética socioambiental e o
consumo responsável.

Antonio Russo Junior

LEM-Inglês

15/10/2021 18:00

From pandemic to Machu Identificar as situações de uso de diferentes
Picchu
tempos
verbais.;
Reconhecer o uso do passado simples e da
voz passiva em um texto informativo

João Franco Junior

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

Enem - Divisões celulares Aula 65

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

Enem
Parágrafo
argumentativo - Aula 66

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

Enem - Esferas - Aula 67

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

Enem - Análise de Charges Aula 68

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

¿ES
FEMENINO
O
MASCULINO? PARTE I – AULA
5

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

Inglês- Aula 5

Língua Portuguesa 16/10/2021 13:30

Livros do Vestibular
Fuvest/Unicamp

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

Elaine Alves De Barros

Mauro Marcel Santos de Brito

Biologia

16/10/2021 17:00

Reprise - Como anda a sua Relacionar informações sobre indicadores
saúde?
de saúde apresentadas em gráficos e
tabelas e reconhecer os fatores que
influenciam a saúde no Brasil e identificar o
significado da esperança de vida ao nascer”,
relacionando esse indicador a outros, como
a mortalidade infantil.

Priscila Ortega

Química
16/10/2021 18:00
Componente não 17/10/2021 08:40
se aplica

Reprise Enem - Norma culta - Aula 69

Jorgea Debora Silva

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

Enem - Democracia - Aula 70

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

Enem - Trigonometria no
triângulo retângulo - Aula 71

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

Enem - Inglês 2 - Aula 72

Educação Física

18/10/2021 09:00

Reprise - Visita ao mundo do Identificar os sistemas ofensivo e defensivo
futebol
da modalidade esportiva trabalhada no
bimestre

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

18/10/2021 09:30

Reprise
Consciência Analisar os impactos socioambientais
socioambiental – parte 1
decorrentes de práticas de instituições
governamentais, de empresas e de
indivíduos, discutindo as origens dessas
práticas, selecionando, incorporando e
promovendo aquelas que favoreçam a
consciência e a ética socioambiental e o
consumo responsável.

Antonio Russo Junior

LEM-Inglês

18/10/2021 10:00

Reprise - From pandemic to Identificar as situações de uso de diferentes
Machu Picchu
tempos
verbais.;
Reconhecer o uso do passado simples e da
voz passiva em um texto informativo

João Franco Junior

Tecnologia

18/10/2021 13:00

Turbinando suas maquetes Parte 2

Alexandre Ianusckiewicz Marques, Ana Laura
Bereta de Godoi, André Ricardo Ferreira,
Marcelo Moreira da Silveira

Biologia

18/10/2021 17:00

Biotecnologia:
gerais

conceitos Relacionar as técnicas usadas em
Biotecnologia aos principais conceitos de
Genética e Biologia Molecular.

Matemática

18/10/2021 17:30

Anagramas

Química
Biologia

18/10/2021 18:00
19/10/2021 09:00

Matemática

19/10/2021 09:30

Reprise - Anagramas

Química
Tecnologia

19/10/2021 10:00
19/10/2021 13:00

Reprise Mentoria: como tirar seu
projeto do papel

Compreender os raciocínios combinatórios
aditivo e multiplicativo na resolução de
situações-problema de contagem indireta
do número de possibilidades de ocorrência
de um evento.

Reprise - Biotecnologia: Relacionar as técnicas usadas em
conceitos gerais
Biotecnologia aos principais conceitos de
Genética e Biologia Molecular.
Compreender os raciocínios combinatórios
aditivo e multiplicativo na resolução de
situações-problema de contagem indireta
do número de possibilidades de ocorrência
de um evento.

Priscila Ortega

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Jorgea Debora Silva
Priscila Ortega

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

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

Língua Portuguesa 19/10/2021 17:00

Você repórter

Utilizar procedimentos iniciais para a Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
elaboração do texto: estabelecer tema;
SILVA
pesquisar ideias e dados; planejar a
estrutura; formular projeto de texto.

Física

As cores dos objetos

Associar a cor de um objeto a formas de
interação da luz com a matéria (reflexão,
refração, absorção) / Reconhecer e explicar
a emissão e a absorção de diferentes cores
de luz

19/10/2021 17:30

Gilberto Dias da Silva

Tecnologia

19/10/2021 18:00

Um Mundo para Todos

Experimentar e analisar outros modos de Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas Bôas
ler e escrever, por meio de experiências que
Carpi
favoreçam
múltiplas
linguagens
e
expressões, em projetos que prevejam
colaboração
e
possibilitem
compartilhamento de ideias.

Língua Portuguesa 20/10/2021 09:00

Reprise - Você repórter

Utilizar procedimentos iniciais para a Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
elaboração do texto: estabelecer tema;
SILVA
pesquisar ideias e dados; planejar a
estrutura; formular projeto de texto.

Física

20/10/2021 09:30

Reprise - As cores dos Associar a cor de um objeto a formas de
objetos
interação da luz com a matéria (reflexão,
refração, absorção) / Reconhecer e explicar
a emissão e a absorção de diferentes cores
de luz

Tecnologia

20/10/2021 10:00

Reprise - Um Mundo para Experimentar e analisar outros modos de Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas Bôas
Todos
ler e escrever, por meio de experiências que
Carpi
favoreçam
múltiplas
linguagens
e
expressões, em projetos que prevejam
colaboração
e
possibilitem
compartilhamento de ideias.

Matemática

20/10/2021 17:00

Permutação

Compreender os raciocínios combinatórios
aditivo e multiplicativo na resolução de
situações-problema de contagem indireta
do número de possibilidades de ocorrência
de um evento.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

História

20/10/2021 17:30

Os EUA no século 19

Identificar, a partir de documentos, índios e
negros
como
excluídos
após
a
independência dos Estados Unidos da
América.

Alcides Guerreiro Parmezam

Projeto de Vida

20/10/2021 18:00

Qual
o
seu
projeto Assertividade, iniciativa social, curiosidade
profissional? Parte 2
para aprender e imaginação criativa

Gilberto Dias da Silva

Luanda Gomes dos Santos Julião

Matemática

21/10/2021 09:00

Reprise - Permutação

Compreender os raciocínios combinatórios
aditivo e multiplicativo na resolução de
situações-problema de contagem indireta
do número de possibilidades de ocorrência
de um evento.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

História

21/10/2021 09:30

Reprise - Os EUA no século 19 Identificar, a partir de documentos, índios e
negros
como
excluídos
após
a
independência dos Estados Unidos da
América.

Alcides Guerreiro Parmezam

Projeto de Vida

21/10/2021 10:00

Reprise - Qual o seu projeto Assertividade, iniciativa social, curiosidade
profissional? Parte 2
para aprender e imaginação criativa

Luanda Gomes dos Santos Julião

Língua Portuguesa 21/10/2021 17:00

O que Augusto dos Anjos Reconhecer características básica do Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
tem?
poema
lírico.;
SILVA
Relacionar a construção da subjetividade à
expressão literária em textos do século XIX.

Sociologia

21/10/2021 17:30

Socialmente sociais

Filosofia

21/10/2021 18:00

Desafios
éticos Reconhecer a relevância da reflexão
contemporâneos: ciência – filosófica para a análise dos temas que
pt. 02
emergem dos problemas das sociedades
contemporâneas

Compreender as dinâmicas de interação e
relações sociais (1ª série - 2020 - Rec)

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza
Maria Fernanda Degan

Língua Portuguesa 22/10/2021 09:00

Reprise - O que Augusto dos Reconhecer características básica do Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
Anjos tem?
poema
lírico.;
SILVA
Relacionar a construção da subjetividade à
expressão literária em textos do século XIX.

Sociologia

22/10/2021 09:30

Reprise - Socialmente sociais Compreender as dinâmicas de interação e
relações sociais (1ª série - 2020 - Rec)

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza

Filosofia

22/10/2021 10:00

Reprise - Desafios éticos Reconhecer a relevância da reflexão
contemporâneos: ciência – filosófica para a análise dos temas que
pt. 02
emergem dos problemas das sociedades
contemporâneas

Maria Fernanda Degan

Arte

22/10/2021 17:00

Material
dramatúrgico: Reconhecer o desenvolvimento das
diálogos
roteirizados
e poéticas pessoais em intervenções cênicas,
leitura dramática
coreográficas, sonoras e visuais.

Márcia Janini de França Cardoso

Geografia

22/10/2021 17:30

Consciência socioambiental – Analisar os impactos socioambientais
parte 2
decorrentes de práticas de instituições
governamentais, de empresas e de
indivíduos, discutindo as origens dessas
práticas, selecionando, incorporando e
promovendo aquelas que favoreçam a
consciência e a ética socioambiental e o
consumo responsável.

Antonio Russo Junior

LEM-Inglês
22/10/2021 18:00
Componente não 23/10/2021 08:40
se aplica

Enem - Logarítmos - Aula 73

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

Enem
A
conclusão
dissertativa - Aula 74

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

Enem - Inglês 3 - Aula 75

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

Enem - Circuitos elétricos
residenciais - Aula 76

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

A Natureza com cortina de
fumaça!

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

Clube de Leitura - Aula 5

Língua Portuguesa 23/10/2021 13:30

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

Mauro Marcel Santos de Brito

Biologia

Reprise - Biotecnologia: Relacionar as técnicas usadas em
conceitos gerais
Biotecnologia aos principais conceitos de
Genética e Biologia Molecular.

Priscila Ortega

23/10/2021 17:00

João Franco Junior

Alcides Guerreiro Parmezam
Maria Fernanda Degan

Matemática

23/10/2021 17:30

Reprise - Anagramas

Compreender os raciocínios combinatórios
aditivo e multiplicativo na resolução de
situações-problema de contagem indireta
do número de possibilidades de ocorrência
de um evento.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Química
23/10/2021 18:00
Componente não 24/10/2021 08:40
se aplica

Reprise Enem - Estrutura fundiária e
reforma agrária - Aula 77

Jorgea Debora Silva

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

Enem
Funções
linguagem - Aula 78

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

Enem - Combinatória 2 - Aula
79

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

Enem
Materiais,
transformações e obtenção Aula 80

Língua Portuguesa 24/10/2021 17:00

Reprise - Você repórter

Física

24/10/2021 17:30

Reprise - As cores dos Associar a cor de um objeto a formas de
objetos
interação da luz com a matéria (reflexão,
refração, absorção) / Reconhecer e explicar
a emissão e a absorção de diferentes cores
de luz

Tecnologia

24/10/2021 18:00

Reprise - Um Mundo para Experimentar e analisar outros modos de Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas Bôas
Todos
ler e escrever, por meio de experiências que
Carpi
favoreçam
múltiplas
linguagens
e
expressões, em projetos que prevejam
colaboração
e
possibilitem
compartilhamento de ideias.

Arte

25/10/2021 09:00

Reprise
dramatúrgico:
roteirizados
e
dramática

da

Utilizar procedimentos iniciais para a Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
elaboração do texto: estabelecer tema;
SILVA
pesquisar ideias e dados; planejar a
estrutura; formular projeto de texto.

Material Reconhecer o desenvolvimento das
diálogos poéticas pessoais em intervenções cênicas,
leitura coreográficas, sonoras e visuais.

Gilberto Dias da Silva

Márcia Janini de França Cardoso

Geografia

25/10/2021 09:30

Reprise
Consciência Analisar os impactos socioambientais
socioambiental – parte 2
decorrentes de práticas de instituições
governamentais, de empresas e de
indivíduos, discutindo as origens dessas
práticas, selecionando, incorporando e
promovendo aquelas que favoreçam a
consciência e a ética socioambiental e o
consumo responsável.

LEM-Inglês
Aula Especial

25/10/2021 10:00
25/10/2021 13:00

Reprise "Trilha
Antirracista"
Calendário - Beleza Negra em
foco!

Biologia

25/10/2021 17:00

Biotecnologia: clonagem

Relacionar as técnicas usadas em
Biotecnologia aos principais conceitos de
Genética e Biologia Molecular.

Priscila Ortega

Matemática

25/10/2021 17:30

Combinação

Compreender os raciocínios combinatórios
aditivo e multiplicativo na resolução de
situações-problema de contagem indireta
do número de possibilidades de ocorrência
de um evento.

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Química
Biologia

25/10/2021 18:00
26/10/2021 09:00

Matemática

26/10/2021 09:30

Reprise - Combinação

Química
Tecnologia

26/10/2021 10:00
26/10/2021 13:00

Reprise Educamídia

Reprise clonagem

Antonio Russo Junior

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

Biotecnologia: Relacionar as técnicas usadas em
Biotecnologia aos principais conceitos de
Genética e Biologia Molecular.
Compreender os raciocínios combinatórios
aditivo e multiplicativo na resolução de
situações-problema de contagem indireta
do número de possibilidades de ocorrência
de um evento.

Jorgea Debora Silva
Priscila Ortega

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

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

Língua Portuguesa 26/10/2021 17:00

Machado de Assis: além do Relacionar a construção da subjetividade à Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
realismo
expressão literária em textos do século XIX.;
SILVA
Relacionar informações sobre concepções
artísticas e procedimentos de construção
do texto literário com os contextos de
produção, para atribuir significados de
leituras críticas em diferentes situações.

Física

26/10/2021 17:30

Desvendando as cores

Eletivas

26/10/2021 18:00

Volta ao mundo em 80 dias Identificar, analisar e comparar diferentes
V: Pindorama
fontes e narrativas expressas em diversas
linguagens, com vistas à compreensão de
ideias filosóficas e de processos e eventos
históricos,
geográficos,
políticos,
econômicos, sociais, ambientais e culturais.

Reconhecer o atual modelo científico
utilizado para explicar a natureza da luz /
Identificar a luz no espectro de ondas
eletromagnéticas, diferenciando as cores
de acordo com as frequências

Gilberto Dias da Silva

Anderson Félix

Língua Portuguesa 27/10/2021 09:00

Reprise - Machado de Assis: Relacionar a construção da subjetividade à Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
além do realismo
expressão literária em textos do século XIX.;
SILVA
Relacionar informações sobre concepções
artísticas e procedimentos de construção
do texto literário com os contextos de
produção, para atribuir significados de
leituras críticas em diferentes situações.

Física

Reprise - Desvendando as Reconhecer o atual modelo científico
cores
utilizado para explicar a natureza da luz /
Identificar a luz no espectro de ondas
eletromagnéticas, diferenciando as cores
de acordo com as frequências

27/10/2021 09:30

Gilberto Dias da Silva

Eletivas

27/10/2021 10:00

Reprise - Volta ao mundo em Identificar, analisar e comparar diferentes
80 dias V: Pindorama
fontes e narrativas expressas em diversas
linguagens, com vistas à compreensão de
ideias filosóficas e de processos e eventos
históricos,
geográficos,
políticos,
econômicos, sociais, ambientais e culturais.

Matemática

27/10/2021 17:00

Probabilidade

História
Projeto de Vida
Matemática

27/10/2021 17:30
27/10/2021 18:00
28/10/2021 09:00

História
Projeto de Vida

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

Língua Portuguesa 28/10/2021 17:00

Autorretrato: ontem e hoje
Reprise - Probabilidade

Saber resolver problemas que envolvamo
cálculo de probabilidades de eventos
simples repetidos, como os que conduzem
ao binômio de Newton
Assertividade e empatia.
Saber resolver problemas que envolvamo
cálculo de probabilidades de eventos
simples repetidos, como os que conduzem
ao binômio de Newton

Reprise Reprise
Autorretrato: Assertividade e empatia.
ontem e hoje
Ser ou não ser parnasiano?

Anderson Félix

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

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

Alcides Guerreiro Parmezam
Luanda Gomes dos Santos Julião

Relacionar a construção da subjetividade à Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
expressão literária em textos do século XIX.;
SILVA
Relacionar a produção poética à herança
cultural acumulada pela língua portuguesa
e os processos de continuidade e ruptura.

Sociologia

28/10/2021 17:30

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Filosofia

28/10/2021 18:00

Maria Fernanda Degan

Língua Portuguesa 29/10/2021 09:00

Reprise - Ser ou não ser Relacionar a construção da subjetividade à Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
parnasiano?
expressão literária em textos do século XIX.;
SILVA
Relacionar a produção poética à herança
cultural acumulada pela língua portuguesa
e os processos de continuidade e ruptura.

Sociologia

29/10/2021 09:30

Reprise -

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Filosofia
Educação Física
Geografia

29/10/2021 10:00
29/10/2021 17:00
29/10/2021 17:30

Reprise -

Maria Fernanda Degan
Juliana Vilas Bôas Carpi
Antonio Russo Junior

Os domínios morfoclimáticos Ler, interpretar e comparar mapas dos
e as bacias hidrográficas diferentes domínios morfoclimáticos e das
brasileiras - parte 1
bacias hidrográficas do Brasil

LEM-Inglês
29/10/2021 18:00
Componente não 30/10/2021 08:40
se aplica

João Franco Junior
Enem - Fluxos migratórios
mundiais -Aula 81

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

Enem - A norma culta no
ENEM - Aula 82

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

Enem - Exemplo de redação Aula 83

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

Enem - Eletricidade - Aula 84

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

¿ES
FEMENINO
O
MASCULINO? PARTE II –
AULA 6

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

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 textos, opiniões e
informações,
posicionando-se
criticamente, levando em conta os
diferentes modos de ver o mundo presente

Elaine Alves De Barros

Mauro Marcel Santos de Brito

Biologia

30/10/2021 17:00

Reprise clonagem

Biotecnologia: Relacionar as técnicas usadas em
Biotecnologia aos principais conceitos de
Genética e Biologia Molecular.

Matemática

30/10/2021 17:30

Reprise - Combinação

Compreender os raciocínios combinatórios
aditivo e multiplicativo na resolução de
situações-problema de contagem indireta
do número de possibilidades de ocorrência
de um evento.

Priscila Ortega

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Química
30/10/2021 18:00
Componente não 31/10/2021 08:40
se aplica

Reprise Enem - Espanhol 1 - Aula 85

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

Enem - Aspectos importantes
- Aula 86

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

Enem - Progressão aritmética
- Aula 87

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

Enem - Preconceito - Aula 88

Língua Portuguesa 31/10/2021 17:00

Reprise - Machado de Assis: Relacionar a construção da subjetividade à Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
além do realismo
expressão literária em textos do século XIX.;
SILVA
Relacionar informações sobre concepções
artísticas e procedimentos de construção
do texto literário com os contextos de
produção, para atribuir significados de
leituras críticas em diferentes situações.

Física

Reprise - Desvendando as Reconhecer o atual modelo científico
cores
utilizado para explicar a natureza da luz /
Identificar a luz no espectro de ondas
eletromagnéticas, diferenciando as cores
de acordo com as frequências

31/10/2021 17:30

Jorgea Debora Silva

Gilberto Dias da Silva

Eletivas

31/10/2021 18:00

Reprise - Volta ao mundo em Identificar, analisar e comparar diferentes
80 dias V: Pindorama
fontes e narrativas expressas em diversas
linguagens, com vistas à compreensão de
ideias filosóficas e de processos e eventos
históricos,
geográficos,
políticos,
econômicos, sociais, ambientais e culturais.

Anderson Félix

