SEMANA DE 01/10 A 31/10
3ªs Séries
Componente

Data e hora de início

Título

Habilidades

Docente(s) Autor(es)

Filosofia

01/10/2021 10:30

Reprise - Democracia,
liberdade e solidariedade –
Parte 01

Relacionar liberdade à política por meio da Maria Fernanda Degan
mediação do conceito de democracia;
Relacionar liberdade à solidariedade na
perpectiva de uma sociedade democrática

Língua Portuguesa 01/10/2021 11:00

Reprise - Entrelaçando arte e Inferir significados, apoiando-se em pistas
poesia
presentes no texto e na mobilização de
conhecimentos prévios.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Sociologia

01/10/2021 11:30

Reprise - Organização
política no Brasil II

Compreender a organização interna dos
poderes (Executivo, Legislativo e
Judiciário), sua natureza e funções

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

LEM-Inglês

01/10/2021 18:30

A "new" type of
discrimination

Localizar e interpretar informações em um João Franco Junior
texto para apresentar uma opinião e
construir argumentação.;
Identificar as situações de uso de
estruturas verbais para indicar ações no
futuro: will, going to.

Educação Física

01/10/2021 19:00

Jogos Eletrônicos

Identificar a influência das mídias (jogos
virtuais) na vida cotidiana

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

01/10/2021 19:30

A economia no continente
africano

Extrair informações relevantes de mapas
temáticos para identificar a subdivisão da
África em dois grandes conjuntos de
países: parcialmente industrializados e de
economia tradicional

Antonio Russo Junior

Componente não
se aplica

02/10/2021 08:40

Enem - República Populista Aula 49

Componente não
se aplica

02/10/2021 09:30

Enem - Combinatória I - Aula
50

Componente não
se aplica

02/10/2021 10:20

Enem - Funções da Arte Aula 51

Componente não
se aplica

02/10/2021 11:10

Enem - Cotidiano e poluição
- Aula 52

Componente não
se aplica

02/10/2021 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 aplica

02/10/2021 12:30

Reading Strategies and false
cognates - Aula 4

Química

02/10/2021 18:30

Reprise - Funções orgânicas
presentes nos alimentos

Analisar e classificar fórmulas estruturais
Jorgea Debora Silva
de aminas, amidas, ácidos carboxílicos,
ésteres, éteres, aldeídos, cetonas, alcoóis e
gliceróis quanto às funções

Matemática

02/10/2021 19:00

Reprise - Números Fatoriais
e Anagramas

Compreender os raciocínios combinatórios Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
aditivo e multiplicativo na resolução de
situações-problema de contagem indireta
do número de possibilidades de ocorrência
de um evento.

Elaine Alves De Barros

Biologia

02/10/2021 19:30

Reprise - A origem da vida:
Teoria heterotrófica

Componente não
se aplica

03/10/2021 08:40

Enem - Urbanização
brasileira - Aula 53

Componente não
se aplica

03/10/2021 09:30

Enem - Prismas - Aula 54

Componente não
se aplica

03/10/2021 10:20

Enem - Analisar a
diversidade artística - Aula
55

Componente não
se aplica

03/10/2021 11:10

Enem - Pilhas - Aula 56

Eletivas

03/10/2021 18:30

Reprise - A cara da riqueza
IV: Falando no pique do
economista

Interpretar a história da vida na Terra com Priscila Ortega
base em escala temporal, indicando os
principais eventos (surgimento da vida, das
plantas, do homem etc.) e Identificar por
comparação as conquistas evolutivas de
um grupo de seres vivos em relação a
outros. Interpretar árvores filogenéticas e
determinar, nesse tipo de representação,
as relações de parentesco entre os seres
vivos.

Anderson Félix

Língua Portuguesa 03/10/2021 19:00

Reprise - Modernismo
brasileiro: Primeira geração

Inferir significados, apoiando-se em pistas
presentes no texto e na mobilização de
conhecimentos prévios.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Física

03/10/2021 19:30

Reprise - Energia Nuclear

Pesquisar e argumentar acerca do uso de
energia nuclear no Brasil e no mundo

Gilberto Dias da Silva

LEM-Inglês

04/10/2021 10:30

Reprise - A "new" type of
discrimination

Localizar e interpretar informações em um João Franco Junior
texto para apresentar uma opinião e
construir argumentação.;
Identificar as situações de uso de
estruturas verbais para indicar ações no
futuro: will, going to.

Educação Física

04/10/2021 11:00

Reprise - Jogos Eletrônicos

Identificar a influência das mídias (jogos
virtuais) na vida cotidiana

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

04/10/2021 11:30

Reprise - A economia no
continente africano

Extrair informações relevantes de mapas
temáticos para identificar a subdivisão da
África em dois grandes conjuntos de
países: parcialmente industrializados e de
economia tradicional

Antonio Russo Junior

Tecnologia

04/10/2021 13:00

Fundação Telefôniva Vivo Hackeando futuros

Química

04/10/2021 18:30

Os componentes dos
alimentos e funções no
organismo

Matemática

04/10/2021 19:00

Probabilidade de um Evento Saber calcular probabilidades de eventos
ocorrer
em diferentes situações-problema,
recorrendo a raciocínios combinatórios
gerais, sem a necessidade de aplicação de
fórmulas específicas.

Biologia

04/10/2021 19:30

A vida em constante
Identificar as ideias evolucionistas de
Priscila Ortega
evolução: fixismo e ideias de Darwin e de Lamarck com base na leitura
Lamarck
de textos históricos. Inferir que o resultado
da seleção natural é a preservação e a
transmissão para os descendentes das
variações orgânicas favoráveis à
sobrevivência da espécie no ambiente e
identificar o papel dos isolamentos
geográfico e reprodutivo na formação de
novas espécies.

Química

05/10/2021 10:30

Reprise - Os componentes
dos alimentos e funções no
organismo

Analisar e classificar fórmulas estruturais
Jorgea Debora Silva
de aminas, amidas, ácidos carboxílicos,
ésteres, éteres, aldeídos, cetonas, alcoóis e
gliceróis quanto às funções

Matemática

05/10/2021 11:00

Reprise - Probabilidade de
um Evento ocorrer

Saber calcular probabilidades de eventos
em diferentes situações-problema,
recorrendo a raciocínios combinatórios
gerais, sem a necessidade de aplicação de
fórmulas específicas.

Alexandre Ianusckiewicz Marques, Ana Laura
Bereta de Godoi, André Ricardo Ferreira
Analisar e classificar fórmulas estruturais
Jorgea Debora Silva
de aminas, amidas, ácidos carboxílicos,
ésteres, éteres, aldeídos, cetonas, alcoóis e
gliceróis quanto às funções
Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Biologia

05/10/2021 11:30

Reprise - A vida em
constante evolução: fixismo
e ideias de Lamarck

Tecnologia

05/10/2021 13:00

Ponte H - Um jeito fácil de
controlar motores!

Tecnologia

05/10/2021 18:30

Que tipo de influencer é
você?

Participar de movimentos, coletivos ou de
formas diversas de ativismo juvenil, de
maneira crítica, responsável e ética, por
meio da apropriação de linguagens,
recursos tecnológicos, ferramentas e
ambientes digitais;
Produzir conteúdos digitais a partir de um
planejamento, colocando em prática a
criatividade, ética, responsabilidade e
senso crítico, demonstrando habilidades
de curadoria.

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas Bôas
Carpi

Língua Portuguesa 05/10/2021 19:00

O conto modernista

Inferir significados, apoiando-se em pistas
presentes no texto e na mobilização de
conhecimentos prévios.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Física

Usinas Nucleares

Pesquisar e argumentar acerca do uso de
energia nuclear no Brasil e no mundo

Gilberto Dias da Silva

05/10/2021 19:30

Identificar as ideias evolucionistas de
Priscila Ortega
Darwin e de Lamarck com base na leitura
de textos históricos. Inferir que o resultado
da seleção natural é a preservação e a
transmissão para os descendentes das
variações orgânicas favoráveis à
sobrevivência da espécie no ambiente e
identificar o papel dos isolamentos
geográfico e reprodutivo na formação de
novas espécies.
Alexandre Ianusckiewicz Marques, Ana Laura
Bereta de Godoi, André Ricardo Ferreira,
Roberto Edgar Soares Rocha, Wagner
Alvarenga Gonçalves

Tecnologia

06/10/2021 10:30

Reprise - Que tipo de
influencer é você?

Participar de movimentos, coletivos ou de
formas diversas de ativismo juvenil, de
maneira crítica, responsável e ética, por
meio da apropriação de linguagens,
recursos tecnológicos, ferramentas e
ambientes digitais;
Produzir conteúdos digitais a partir de um
planejamento, colocando em prática a
criatividade, ética, responsabilidade e
senso crítico, demonstrando habilidades
de curadoria.

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas Bôas
Carpi

Língua Portuguesa 06/10/2021 11:00

Reprise - O conto
modernista

Inferir significados, apoiando-se em pistas
presentes no texto e na mobilização de
conhecimentos prévios.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Física

06/10/2021 11:30

Reprise - Usinas Nucleares

Pesquisar e argumentar acerca do uso de
energia nuclear no Brasil e no mundo

Gilberto Dias da Silva

Projeto de Vida
Matemática

06/10/2021 18:30
06/10/2021 19:00

Superpoderes
Cálculo de Probabilidades

Foco e determinação
Saber calcular probabilidades de eventos
em diferentes situações-problema,
recorrendo a raciocínios combinatórios
gerais, sem a necessidade de aplicação de
fórmulas específicas.

Luanda Gomes dos Santos Julião
Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

História

06/10/2021 19:30

De 1964 à 1968 - A Ditadura Estabelecer as relações entre Guerra Fria e Alcides Guerreiro Parmezam
NÃO assumida
os golpes militares na América Latina;
Caracterizar os governos militares
instalados no Brasil a partir de 1964
considerando especialmente a supressão
das liberdades e a repressão à oposição.

Projeto de Vida
Matemática

07/10/2021 10:30
07/10/2021 11:00

Reprise - Superpoderes
Reprise - Cálculo de
Probabilidades

Foco e determinação
Saber calcular probabilidades de eventos
em diferentes situações-problema,
recorrendo a raciocínios combinatórios
gerais, sem a necessidade de aplicação de
fórmulas específicas.

Luanda Gomes dos Santos Julião
Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

História

07/10/2021 11:30

Reprise - De 1964 à 1968 - A Estabelecer as relações entre Guerra Fria e Alcides Guerreiro Parmezam
Ditadura NÃO assumida
os golpes militares na América Latina;
Caracterizar os governos militares
instalados no Brasil a partir de 1964
considerando especialmente a supressão
das liberdades e a repressão à oposição.

Filosofia

07/10/2021 18:30

Democracia, liberdade e
solidariedade – Parte 2

Relacionar liberdade à solidariedade na
perpectiva de uma sociedade democrática

Maria Fernanda Degan

Língua Portuguesa 07/10/2021 19:00

Antropofagia e muito mais... Relacionar a produção poética à herança
cultural acumulada pela língua portuguesa
e os processos de continuidade e ruptura.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Sociologia

07/10/2021 19:30

Volta tudo! O que é Estado
mesmo?

Compreender a organização interna dos
poderes (Executivo, Legislativo e
Judiciário), sua natureza e funções;
Compreender o conceito geral de Estado e
suas formas;
Desenvolver noções claras sobre o
funcionamento das eleições no Brasil, a
formação dos partidos, a importância do
voto e o papel do eleitor no sistema
democrático

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Filosofia

08/10/2021 10:30

Reprise - Democracia,
liberdade e solidariedade –
Parte 2

Relacionar liberdade à solidariedade na
perpectiva de uma sociedade democrática

Maria Fernanda Degan

Reprise - Antropofagia e
muito mais...

Relacionar a produção poética à herança
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
cultural acumulada pela língua portuguesa SILVA
e os processos de continuidade e ruptura.

Língua Portuguesa 08/10/2021 11:00

Sociologia

08/10/2021 11:30

Reprise - Volta tudo! O que é Compreender a organização interna dos
Estado mesmo?
poderes (Executivo, Legislativo e
Judiciário), sua natureza e funções;
Compreender o conceito geral de Estado e
suas formas;
Desenvolver noções claras sobre o
funcionamento das eleições no Brasil, a
formação dos partidos, a importância do
voto e o papel do eleitor no sistema
democrático

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

LEM-Inglês

08/10/2021 18:30

What are the human rights,
exactly?

João Franco Junior

Arte

08/10/2021 19:00

O cotidiano como inspiração Usar linguagens e mídias em situações de
para a ação expressiva:
planejamento e desenvolvimento de
Música.
projetos artísticos musical.

Geografia

08/10/2021 19:30

A religião e a cultura no
continente africano

Componente não
se aplica

09/10/2021 08:40

Enem - Radioatividade - Aula
57

Componente não
se aplica

09/10/2021 09:30

Enem - Introdução
argumentativa - Aula 58

Componente não
se aplica

09/10/2021 10:20

Enem - Técnicas, tecnologia,
trabalho em sociedade Aula 59

Componente não
se aplica

09/10/2021 11:10

Enem - Estatística - Aula 60

Componente não
se aplica

09/10/2021 12:00

Do Cabresto à Era Digital Eleições Brasileiras

Identificar as situações de uso de
diferentes tempos verbais.;
Inferir o significado de palavras por meio
da análise de sua estrutura e de
comparação com a língua portuguesa.

Márcia Janini de França Cardoso

Descrever a expansão do islamismo na
Antonio Russo Junior
África, de modo a identificar a
diferenciação espacial de aspectos
culturais e religiosos fundamentais para o
entendimento do agrupamento regional de
países do continente

Alcides Guerreiro Parmezam

Componente não
se aplica

09/10/2021 12:30

Clube de Leitura - Aula 4

Maria Fernanda Degan

Química

09/10/2021 18:30

Reprise - Os componentes
dos alimentos e funções no
organismo

Analisar e classificar fórmulas estruturais
Jorgea Debora Silva
de aminas, amidas, ácidos carboxílicos,
ésteres, éteres, aldeídos, cetonas, alcoóis e
gliceróis quanto às funções

Matemática

09/10/2021 19:00

Reprise - Probabilidade de
um Evento ocorrer

Saber calcular probabilidades de eventos
em diferentes situações-problema,
recorrendo a raciocínios combinatórios
gerais, sem a necessidade de aplicação de
fórmulas específicas.

Biologia

09/10/2021 19:30

Reprise - A vida em
constante evolução: fixismo
e ideias de Lamarck

Identificar as ideias evolucionistas de
Priscila Ortega
Darwin e de Lamarck com base na leitura
de textos históricos. Inferir que o resultado
da seleção natural é a preservação e a
transmissão para os descendentes das
variações orgânicas favoráveis à
sobrevivência da espécie no ambiente e
identificar o papel dos isolamentos
geográfico e reprodutivo na formação de
novas espécies.

Componente não
se aplica

10/10/2021 08:40

Enem - Cilindros - Aula 61

Componente não
se aplica

10/10/2021 09:30

Enem - Produção e
circulação de riquezas - Aula
62

Componente não
se aplica

10/10/2021 10:20

Enem - Inglês 1 - Aula 63

Componente não
se aplica

10/10/2021 11:10

Enem - Eletrodinâmica - Aula
64

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

Tecnologia

10/10/2021 18:30

Reprise - Que tipo de
influencer é você?

Participar de movimentos, coletivos ou de
formas diversas de ativismo juvenil, de
maneira crítica, responsável e ética, por
meio da apropriação de linguagens,
recursos tecnológicos, ferramentas e
ambientes digitais;
Produzir conteúdos digitais a partir de um
planejamento, colocando em prática a
criatividade, ética, responsabilidade e
senso crítico, demonstrando habilidades
de curadoria.

Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas Bôas
Carpi

Língua Portuguesa 10/10/2021 19:00

Reprise - O conto
modernista

Inferir significados, apoiando-se em pistas
presentes no texto e na mobilização de
conhecimentos prévios.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Física

10/10/2021 19:30

Reprise - Usinas Nucleares

Pesquisar e argumentar acerca do uso de
energia nuclear no Brasil e no mundo

Gilberto Dias da Silva

LEM-Inglês

11/10/2021 10:30

Reprise - What are the
human rights, exactly?

Identificar as situações de uso de
diferentes tempos verbais.;
Inferir o significado de palavras por meio
da análise de sua estrutura e de
comparação com a língua portuguesa.

João Franco Junior

Arte

11/10/2021 11:00

Reprise - O cotidiano como
inspiração para a ação
expressiva: Música.

Usar linguagens e mídias em situações de
planejamento e desenvolvimento de
projetos artísticos musical.

Márcia Janini de França Cardoso

Geografia

11/10/2021 11:30

Reprise - A religião e a
cultura no continente
africano

Descrever a expansão do islamismo na
Antonio Russo Junior
África, de modo a identificar a
diferenciação espacial de aspectos
culturais e religiosos fundamentais para o
entendimento do agrupamento regional de
países do continente

Tecnologia

11/10/2021 13:00

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

Química

11/10/2021 18:30

Alexandre Ianusckiewicz Marques

Jorgea Debora Silva

Biologia

11/10/2021 19:30

A vida em constante
Identificar as ideias evolucionistas de
Priscila Ortega
evolução: Darwin e a seleção Darwin e de Lamarck com base na leitura
natural
de textos históricos. Inferir que o resultado
da seleção natural é a preservação e a
transmissão para os descendentes das
variações orgânicas favoráveis à
sobrevivência da espécie no ambiente e
identificar o papel dos isolamentos
geográfico e reprodutivo na formação de
novas espécies.

Química
Biologia

12/10/2021 10:30
12/10/2021 11:30

Reprise Reprise - A vida em
constante evolução: Darwin
e a seleção natural

Tecnologia

12/10/2021 13:00

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

Alexandre Ianusckiewicz Marques

Língua Portuguesa 13/10/2021 10:00
Língua Portuguesa 13/10/2021 18:00
Projeto de Vida
13/10/2021 18:30

Correção de AAP 3 - etapa
Correção de AAP 3 - etapa
Um mundo de possibilidades Curiosidade para aprender

Mauro Marcel Santos de Brito

Matemática

Função do 1° Grau

13/10/2021 19:00

Jorgea Debora Silva
Identificar as ideias evolucionistas de
Priscila Ortega
Darwin e de Lamarck com base na leitura
de textos históricos. Inferir que o resultado
da seleção natural é a preservação e a
transmissão para os descendentes das
variações orgânicas favoráveis à
sobrevivência da espécie no ambiente e
identificar o papel dos isolamentos
geográfico e reprodutivo na formação de
novas espécies.

Luanda Gomes dos Santos Julião

Saber usar de modo sistemático as funções Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
para caracterizar relações de
interdependência, reconhecendo as
funções de 1ºe de 2º graus, seno, cosseno,
tangente, exponencial e logarítmica, com
suas propriedades características

História

13/10/2021 19:30

A década do AI 5 - A
Ditadura Civil Militar
Brasileira.

Estabelecer as relações entre Guerra Fria e Alcides Guerreiro Parmezam
os golpes militares na América Latina;
Caracterizar os governos militares
instalados no Brasil a partir de 1964
considerando especialmente a supressão
das liberdades e a repressão à oposição.

Matemática

14/10/2021 10:00

Aprendendo com SAEB Correção de AAP - 3ª etapa

Projeto de Vida

14/10/2021 10:30

Reprise - Um mundo de
possibilidades

Curiosidade para aprender

Matemática

14/10/2021 11:00

Reprise - Função do 1° Grau

Saber usar de modo sistemático as funções Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
para caracterizar relações de
interdependência, reconhecendo as
funções de 1ºe de 2º graus, seno, cosseno,
tangente, exponencial e logarítmica, com
suas propriedades características

História

14/10/2021 11:30

Reprise - A década do AI 5 A Ditadura Civil Militar
Brasileira.

Estabelecer as relações entre Guerra Fria e Alcides Guerreiro Parmezam
os golpes militares na América Latina;
Caracterizar os governos militares
instalados no Brasil a partir de 1964
considerando especialmente a supressão
das liberdades e a repressão à oposição.

Matemática
Filosofia

14/10/2021 18:00
14/10/2021 18:30

Correção de AAP 3 - etapa
Filosofia e Literatura - pt. 01

Língua Portuguesa 14/10/2021 19:00

Sociologia

Filosofia

Inês Regina Silva
Luanda Gomes dos Santos Julião

Ler, compreender e interpretar textos
filosóficos

Maria Fernanda Degan

África em língua portuguesa

Relacionar, como realidade cultural
lusófona, as produções, em língua
portuguesa, na África e no Brasil.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

14/10/2021 19:30

Retomada: Violência: só
existe uma?

Compreender o que é violência em suas
Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
diferentes dimensões (2ª série - 2020 Rec.) Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

15/10/2021 10:30

Reprise - Filosofia e
Literatura - pt. 01

Ler, compreender e interpretar textos
filosóficos

Maria Fernanda Degan

Língua Portuguesa 15/10/2021 11:00

Reprise - África em língua
portuguesa

Relacionar, como realidade cultural
lusófona, as produções, em língua
portuguesa, na África e no Brasil.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Sociologia

15/10/2021 11:30

Reprise - Retomada:
Violência: só existe uma?

Compreender o que é violência em suas
Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
diferentes dimensões (2ª série - 2020 Rec.) Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

LEM-Inglês

15/10/2021 18:30

From Jobs to Human Rights!

Comparar gêneros de textos distintos,
identificando suas características;
Inferir o significado de palavras por meio
da análise de sua estrutura e de
comparação com a língua portuguesa.

João Franco Junior

Educação Física

15/10/2021 19:00

Por uma vida saudável...

Identificar os riscos à saúde relacionados a
dietas, consumo de suplementos
alimentares, uso de esteroides
anabolizantes e outras formas de doping

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

15/10/2021 19:30

Ação antrópica nas
mudanças climáticas do
planeta? – Parte 1

Utilizar e interpretar diferentes escalas de
tempo para situar e descrever
transformações antrópicas responsáveis
pelas alterações climáticas globais

Antonio Russo Junior

Componente não
se aplica

16/10/2021 08:40

Enem - Divisões celulares Aula 65

Componente não
se aplica

16/10/2021 09:30

Enem - Parágrafo
argumentativo - Aula 66

Componente não
se aplica

16/10/2021 10:20

Enem - Esferas - Aula 67

Componente não
se aplica

16/10/2021 11:10

Enem - Análise de Charges Aula 68

Componente não
se aplica

16/10/2021 12:00

¿ES FEMENINO O
MASCULINO? PARTE I –
AULA 5

Componente não
se aplica

16/10/2021 12:30

Inglês- Aula 5

Elaine Alves De Barros

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

Química
Biologia

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

Reprise Reprise - A vida em
constante evolução: Darwin
e a seleção natural

Jorgea Debora Silva
Identificar as ideias evolucionistas de
Priscila Ortega
Darwin e de Lamarck com base na leitura
de textos históricos. Inferir que o resultado
da seleção natural é a preservação e a
transmissão para os descendentes das
variações orgânicas favoráveis à
sobrevivência da espécie no ambiente e
identificar o papel dos isolamentos
geográfico e reprodutivo na formação de
novas espécies.

Componente não
se aplica

17/10/2021 08:40

Enem - Norma culta - Aula
69

Componente não
se aplica

17/10/2021 09:30

Enem - Democracia - Aula 70

Componente não
se aplica

17/10/2021 10:20

Enem - Trigonometria no
triângulo retângulo - Aula 71

Componente não
se aplica

17/10/2021 11:10

Enem - Inglês 2 - Aula 72

Língua Portuguesa 18/10/2021 10:00
LEM-Inglês
18/10/2021 10:30

Correção de AAP 3 - etapa
Reprise - From Jobs to
Human Rights!

Educação Física

Reprise - Por uma vida
saudável...

18/10/2021 11:00

Comparar gêneros de textos distintos,
identificando suas características;
Inferir o significado de palavras por meio
da análise de sua estrutura e de
comparação com a língua portuguesa.
Identificar os riscos à saúde relacionados a
dietas, consumo de suplementos
alimentares, uso de esteroides
anabolizantes e outras formas de doping

Mauro Marcel Santos de Brito

Mauro Marcel Santos de Brito
João Franco Junior

Juliana Vilas Bôas Carpi

Geografia

18/10/2021 11:30

Reprise - Ação antrópica nas Utilizar e interpretar diferentes escalas de
mudanças climáticas do
tempo para situar e descrever
planeta? – Parte 1
transformações antrópicas responsáveis
pelas alterações climáticas globais

Antonio Russo 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

Língua Portuguesa 18/10/2021 18:00
Química
18/10/2021 18:30
Matemática
18/10/2021 19:00

Correção de AAP 3 - etapa

Biologia

18/10/2021 19:30

Mecanismos de evolução:
deriva genética

Matemática

19/10/2021 10:00

Aprendendo com SAEB Correção de AAP - 3ª etapa

Química
Matemática

19/10/2021 10:30
19/10/2021 11:00

Reprise Reprise - Função do 2° Grau

Função do 2° Grau

Jorgea Debora Silva
Saber usar de modo sistemático as funções Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
para caracterizar relações de
interdependência, reconhecendo as
funções de 1ºe de 2º graus, seno, cosseno,
tangente, exponencial e logarítmica, com
suas propriedades características
Identificar os mecanismos geradores
Priscila Ortega
(mutação e recombinação) e os fatores
orientadores (seleção natural) da grande
variabilidade dos seres vivos, e reconhecer
e caracterizar as evidências do processo de
evolução biológica (fósseis, órgãos
análogos, homólogos e vestigiais).

Inês Regina Silva
Jorgea Debora Silva
Saber usar de modo sistemático as funções Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
para caracterizar relações de
interdependência, reconhecendo as
funções de 1ºe de 2º graus, seno, cosseno,
tangente, exponencial e logarítmica, com
suas propriedades características

Biologia

19/10/2021 11:30

Reprise - Mecanismos de
evolução: deriva genética

Tecnologia

19/10/2021 13:00

Mentoria: como tirar seu
projeto do papel

Matemática
Tecnologia

19/10/2021 18:00
19/10/2021 18:30

Correção de AAP 3 - etapa
Tá na Nuvem! Que
NUVEEEM??

Identificar os mecanismos geradores
Priscila Ortega
(mutação e recombinação) e os fatores
orientadores (seleção natural) da grande
variabilidade dos seres vivos, e reconhecer
e caracterizar as evidências do processo de
evolução biológica (fósseis, órgãos
análogos, homólogos e vestigiais).

Alexandre Ianusckiewicz Marques, Ana Laura
Bereta de Godoi, André Ricardo Ferreira,
Maurício Santana Sena, Simone de Cassia
Ribeiro
Analisar e contribuir com a solução de
Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas Bôas
problemas e/ou demandas da
Carpi
comunidade, cidade ou região, de forma
colaborativa, com o 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 19/10/2021 19:00

Vozes literárias da África

Analisar criticamente as relações entre
poesia da modernidade e a construção do
mundo atual.;
Relacionar, como realidade cultural
lusófona, as produções, em língua
portuguesa, na África e no Brasil.

Física

De que tudo é feito?

Reconhecer os principais modelos
Gilberto Dias da Silva
explicativos dos fundamentos da matéria
ao longo da história, dos átomos da Grécia
Clássica aos quarks

19/10/2021 19:30

Língua Portuguesa 20/10/2021 10:00

Correção de AAP 3 - etapa

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Mauro Marcel Santos de Brito

Tecnologia

20/10/2021 10:30

Reprise - Tá na Nuvem! Que
NUVEEEM??

Analisar e contribuir com a solução de
Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas Bôas
problemas e/ou demandas da
Carpi
comunidade, cidade ou região, de forma
colaborativa, com o 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 11:00

Reprise - Vozes literárias da
África

Analisar criticamente as relações entre
poesia da modernidade e a construção do
mundo atual.;
Relacionar, como realidade cultural
lusófona, as produções, em língua
portuguesa, na África e no Brasil.

Física

Reprise - De que tudo é
feito?

Reconhecer os principais modelos
Gilberto Dias da Silva
explicativos dos fundamentos da matéria
ao longo da história, dos átomos da Grécia
Clássica aos quarks

20/10/2021 11:30

Língua Portuguesa 20/10/2021 18:00
Projeto de Vida
20/10/2021 18:30

Correção de AAP 3 - etapa
Visão do trabalho: mercado
de trabalho – Primeiros
passos

Matemática

Funções do 3º Grau

20/10/2021 19:00

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Assertividade e imaginação criativa

Luanda Gomes dos Santos Julião

Saber construir gráficos de funções por
meio de transformações em funções mais
simples (translações horizontais, verticais,
simetrias, inversões)

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

História

20/10/2021 19:30

Afasta de mim esse cálice!
Cultura e Resistência na
Ditadura

Identificar diversas formas de violência
(física, simbólica, 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.;
Caracterizar as lutas sociais em defesa da
cidadania e da democracia, em diferentes
momentos históricos.

Alcides Guerreiro Parmezam

Matemática

21/10/2021 10:00

Aprendendo com SAEB Correção de AAP - 3ª etapa

Projeto de Vida

21/10/2021 10:30

Reprise - Visão do trabalho:
mercado de trabalho –
Primeiros passos

Matemática

21/10/2021 11:00

Reprise - Funções do 3º Grau Saber construir gráficos de funções por
meio de transformações em funções mais
simples (translações horizontais, verticais,
simetrias, inversões)

Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico

História

21/10/2021 11:30

Reprise - Afasta de mim esse Identificar diversas formas de violência
cálice! Cultura e Resistência (física, simbólica, psicológica etc.), suas
na Ditadura
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.;
Caracterizar as lutas sociais em defesa da
cidadania e da democracia, em diferentes
momentos históricos.

Alcides Guerreiro Parmezam

Matemática
Filosofia

21/10/2021 18:00
21/10/2021 18:30

Correção de AAP 3 - etapa
Filosofia e Literatura– pt. 02

Inês Regina Silva
Assertividade e imaginação criativa

Ler, compreender e interpretar textos
filosóficos

Luanda Gomes dos Santos Julião

Maria Fernanda Degan

Língua Portuguesa 21/10/2021 19:00

Conexão: África-Brasil

Analisar criticamente as relações entre
poesia da modernidade e a construção do
mundo atual.;
Relacionar, como realidade cultural
lusófona, as produções, em língua
portuguesa, na África e no Brasil.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Sociologia

21/10/2021 19:30

A violência e o Xófem –
Baseada em fatos reais

Desenvolver uma noção inicial do
Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
fenômeno da violência contra o jovem,
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira
tomando-se como base os índices de
mortalidade juvenil por causas externas (2ª
série - 2020 Rec.)

Filosofia

22/10/2021 10:30

Reprise - Filosofia e
Literatura– pt. 02

Ler, compreender e interpretar textos
filosóficos

Maria Fernanda Degan

Língua Portuguesa 22/10/2021 11:00

Reprise - Conexão: ÁfricaBrasil

Analisar criticamente as relações entre
poesia da modernidade e a construção do
mundo atual.;
Relacionar, como realidade cultural
lusófona, as produções, em língua
portuguesa, na África e no Brasil.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Sociologia

22/10/2021 11:30

Reprise - A violência e o
Xófem – Baseada em fatos
reais

Desenvolver uma noção inicial do
Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
fenômeno da violência contra o jovem,
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira
tomando-se como base os índices de
mortalidade juvenil por causas externas (2ª
série - 2020 Rec.)

LEM-Inglês

22/10/2021 18:30

Are you evolving?

Identificar as situações de uso de
diferentes tempos verbais.;
Inferir o significado de palavras por meio
da análise de sua estrutura e de
comparação com a língua portuguesa.

João Franco Junior

Arte

22/10/2021 19:00

Suporte e registro no
processo de criação.

Elaborar, realizar, mostrar e documentar
um projeto poético.

Márcia Janini de França Cardoso

Geografia

22/10/2021 19:30

Ação antrópica nas
mudanças climáticas do
planeta? Parte 2

Utilizar e interpretar diferentes escalas de
tempo para situar e descrever
transformações antrópicas responsáveis
pelas alterações climáticas globais

Antonio Russo Junior

Componente não
se aplica

23/10/2021 08:40

Enem - Logarítmos - Aula 73

Componente não
se aplica

23/10/2021 09:30

Enem - A conclusão
dissertativa - Aula 74

Componente não
se aplica

23/10/2021 10:20

Enem - Inglês 3 - Aula 75

Componente não
se aplica

23/10/2021 11:10

Enem - Circuitos elétricos
residenciais - Aula 76

Componente não
se aplica

23/10/2021 12:00

A Natureza com cortina de
fumaça!

Alcides Guerreiro Parmezam

Componente não
se aplica

23/10/2021 12:30

Clube de Leitura - Aula 5

Maria Fernanda Degan

Língua Portuguesa 23/10/2021 13:30

Livros do Vestibular - Fuvest
e 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

Mauro Marcel Santos de Brito

Química
Matemática

23/10/2021 18:30
23/10/2021 19:00

Reprise Reprise - Função do 2° Grau

Jorgea Debora Silva
Saber usar de modo sistemático as funções Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
para caracterizar relações de
interdependência, reconhecendo as
funções de 1ºe de 2º graus, seno, cosseno,
tangente, exponencial e logarítmica, com
suas propriedades características

Biologia

23/10/2021 19:30

Reprise - Mecanismos de
evolução: deriva genética

Identificar os mecanismos geradores
Priscila Ortega
(mutação e recombinação) e os fatores
orientadores (seleção natural) da grande
variabilidade dos seres vivos, e reconhecer
e caracterizar as evidências do processo de
evolução biológica (fósseis, órgãos
análogos, homólogos e vestigiais).

Componente não
se aplica

24/10/2021 08:40

Enem - Estrutura fundiária e
reforma agrária - Aula 77

Componente não
se aplica

24/10/2021 09:30

Enem - Funções da
linguagem - Aula 78

Componente não
se aplica

24/10/2021 10:20

Enem - Combinatória 2 Aula 79

Componente não
se aplica

24/10/2021 11:10

Enem - Materiais,
transformações e obtenção Aula 80

Tecnologia

24/10/2021 18:30

Reprise - Tá na Nuvem! Que
NUVEEEM??

Analisar e contribuir com a solução de
Fabiana Rodrigues Wharton, Juliana Vilas Bôas
problemas e/ou demandas da
Carpi
comunidade, cidade ou região, de forma
colaborativa, com o 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 24/10/2021 19:00

Reprise - Vozes literárias da
África

Analisar criticamente as relações entre
poesia da modernidade e a construção do
mundo atual.;
Relacionar, como realidade cultural
lusófona, as produções, em língua
portuguesa, na África e no Brasil.

Física

Reprise - De que tudo é
feito?

Reconhecer os principais modelos
Gilberto Dias da Silva
explicativos dos fundamentos da matéria
ao longo da história, dos átomos da Grécia
Clássica aos quarks

24/10/2021 19:30

Língua Portuguesa 25/10/2021 10:00
LEM-Inglês
25/10/2021 10:30

Correção de AAP 3 - etapa
Reprise - Are you evolving?

Arte

Reprise - Suporte e registro
no processo de criação.

25/10/2021 11:00

Identificar as situações de uso de
diferentes tempos verbais.;
Inferir o significado de palavras por meio
da análise de sua estrutura e de
comparação com a língua portuguesa.
Elaborar, realizar, mostrar e documentar
um projeto poético.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Mauro Marcel Santos de Brito
João Franco Junior

Márcia Janini de França Cardoso

Geografia

25/10/2021 11:30

Reprise - Ação antrópica nas Utilizar e interpretar diferentes escalas de
mudanças climáticas do
tempo para situar e descrever
planeta? Parte 2
transformações antrópicas responsáveis
pelas alterações climáticas globais

Antonio Russo Junior

Aula Especial

25/10/2021 13:00

"Trilha Antirracista" Calendário - Beleza Negra
em foco!

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

Língua Portuguesa 25/10/2021 18:00
Química
25/10/2021 18:30
Matemática
25/10/2021 19:00

Correção de AAP 3 - etapa

Biologia

25/10/2021 19:30

A conquista do ambiente
terrestre pelos vertebrados

Matemática

26/10/2021 10:00

Aprendendo com SAEB Correção de AAP - 3ª etapa

Química
Matemática

26/10/2021 10:30
26/10/2021 11:00

Reprise Reprise - Funções
Exponenciais

Funções Exponenciais

Jorgea Debora Silva
Saber usar de modo sistemático as funções Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
para caracterizar relações de
interdependência, reconhecendo as
funções de 1ºe de 2º graus, seno, cosseno,
tangente, exponencial e logarítmica, com
suas propriedades características
Interpretar a história da vida na Terra com Priscila Ortega
base em escala temporal, indicando os
principais eventos (surgimento da vida, das
plantas, do homem etc.) e Identificar por
comparação as conquistas evolutivas de
um grupo de seres vivos em relação a
outros. Interpretar árvores filogenéticas e
determinar, nesse tipo de representação,
as relações de parentesco entre os seres
vivos.
Inês Regina Silva
Jorgea Debora Silva
Saber usar de modo sistemático as funções Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
para caracterizar relações de
interdependência, reconhecendo as
funções de 1ºe de 2º graus, seno, cosseno,
tangente, exponencial e logarítmica, com
suas propriedades características

Biologia

26/10/2021 11:30

Reprise - A conquista do
ambiente terrestre pelos
vertebrados

Tecnologia

26/10/2021 13:00

Educamídia

Matemática
Eletivas

26/10/2021 18:00
26/10/2021 18:30

Correção de AAP 3 - etapa
A cara da riqueza V:
Entendendo as notícias do
jornal

Interpretar a história da vida na Terra com Priscila Ortega
base em escala temporal, indicando os
principais eventos (surgimento da vida, das
plantas, do homem etc.) e Identificar por
comparação as conquistas evolutivas de
um grupo de seres vivos em relação a
outros. Interpretar árvores filogenéticas e
determinar, nesse tipo de representação,
as relações de parentesco entre os seres
vivos.
Alexandre Ianusckiewicz Marques, Ana Laura
Bereta de Godoi, André Ricardo Ferreira

Anderson Félix

Língua Portuguesa 26/10/2021 19:00

Artigo de Opinião - a
introdução

Reconhecer as características e a
organização de um artigo de opinião.

Física

A elegância das partículas

Reconhecer os principais modelos
Gilberto Dias da Silva
explicativos dos fundamentos da matéria
ao longo da história, dos átomos da Grécia
Clássica aos quarks

26/10/2021 19:30

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Língua Portuguesa 27/10/2021 10:00
Eletivas
27/10/2021 10:30

Correção de AAP 3 - etapa
Reprise - A cara da riqueza
V: Entendendo as notícias do
jornal

Língua Portuguesa 27/10/2021 11:00

Reprise - Artigo de Opinião a introdução

Reconhecer as características e a
organização de um artigo de opinião.

Física

Reprise - A elegância das
partículas

Reconhecer os principais modelos
Gilberto Dias da Silva
explicativos dos fundamentos da matéria
ao longo da história, dos átomos da Grécia
Clássica aos quarks

27/10/2021 11:30

Língua Portuguesa 27/10/2021 18:00

Correção de AAP 3 - etapa

Mauro Marcel Santos de Brito
Anderson Félix

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Projeto de Vida

27/10/2021 18:30

Visão do trabalho: mercado
de trabalho – Primeiros
passos - Parte 2

Assertividade e imaginação criativa

Matemática

27/10/2021 19:00

Funções Logarítmicas

Saber usar de modo sistemático as funções Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
para caracterizar relações de
interdependência, reconhecendo as
funções de 1ºe de 2º graus, seno, cosseno,
tangente, exponencial e logarítmica, com
suas propriedades características

História
Matemática

27/10/2021 19:30
28/10/2021 10:00

Projeto de Vida

28/10/2021 10:30

Reprise - Visão do trabalho:
mercado de trabalho –
Primeiros passos - Parte 2

Assertividade e imaginação criativa

Matemática

28/10/2021 11:00

Reprise - Funções
Logarítmicas

Saber usar de modo sistemático as funções Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
para caracterizar relações de
interdependência, reconhecendo as
funções de 1ºe de 2º graus, seno, cosseno,
tangente, exponencial e logarítmica, com
suas propriedades características

História
Matemática
Filosofia
Língua Portuguesa

28/10/2021 11:30
28/10/2021 18:00
28/10/2021 18:30
28/10/2021 19:00

Reprise Correção de AAP 3 - etapa

Sociologia

28/10/2021 19:30

Filosofia

29/10/2021 10:30

Alcides Guerreiro Parmezam
Inês Regina Silva

Aprendendo com SAEB Correção de AAP - 3ª etapa

Artigo de Opinião –
desenvolvimento e
conclusão

Luanda Gomes dos Santos Julião

Luanda Gomes dos Santos Julião

Alcides Guerreiro Parmezam

Ler, compreender, analisar e interpretar
textos dissertativos-argumentativos,
inferindo seus traços característicos, bem
como suas finalidades e usos sociais.

Maria Fernanda Degan
Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

Reprise -

Maria Fernanda Degan

Língua Portuguesa 29/10/2021 11:00

Reprise - Artigo de Opinião – Ler, compreender, analisar e interpretar
desenvolvimento e
textos dissertativos-argumentativos,
conclusão
inferindo seus traços característicos, bem
como suas finalidades e usos sociais.

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

Sociologia

29/10/2021 11:30

Reprise -

Fabiana Rodrigues Wharton, Jenifer Santos
Souza, Tiago Lazzarin Ferreira

LEM-Inglês
Educação Física
Geografia

29/10/2021 18:30
29/10/2021 19:00
29/10/2021 19:30

Componente não
se aplica

30/10/2021 08:40

Enem - Fluxos migratórios
mundiais -Aula 81

Componente não
se aplica

30/10/2021 09:30

Enem - A norma culta no
ENEM - Aula 82

Componente não
se aplica

30/10/2021 10:20

Enem - Exemplo de redação
-Aula 83

Componente não
se aplica

30/10/2021 11:10

Enem - Eletricidade - Aula 84

Componente não
se aplica

30/10/2021 12:00

¿ES FEMENINO O
MASCULINO? PARTE II –
AULA 6

Componente não
se aplica

30/10/2021 12:30

Inglês- Aula 6

O que são fluxos materiais?

Língua Portuguesa 30/10/2021 13:30

Livros do Vestibular Fuvest/Unicamp

Química

Reprise -

30/10/2021 18:30

Reconhecer e aplicar os conceitos de
recursos e fluxos materiais e imateriais

João Franco Junior
Juliana Vilas Bôas Carpi
Antonio Russo Junior

Elaine Alves De Barros

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

Mauro Marcel Santos de Brito

Jorgea Debora Silva

Matemática

30/10/2021 19:00

Reprise - Funções
Exponenciais

Saber usar de modo sistemático as funções Inês Regina Silva, Roberta Mastrochirico
para caracterizar relações de
interdependência, reconhecendo as
funções de 1ºe de 2º graus, seno, cosseno,
tangente, exponencial e logarítmica, com
suas propriedades características

Biologia

30/10/2021 19:30

Reprise - A conquista do
ambiente terrestre pelos
vertebrados

Interpretar a história da vida na Terra com Priscila Ortega
base em escala temporal, indicando os
principais eventos (surgimento da vida, das
plantas, do homem etc.) e Identificar por
comparação as conquistas evolutivas de
um grupo de seres vivos em relação a
outros. Interpretar árvores filogenéticas e
determinar, nesse tipo de representação,
as relações de parentesco entre os seres
vivos.

Componente não
se aplica

31/10/2021 08:40

Enem - Espanhol 1 - Aula 85

Componente não
se aplica

31/10/2021 09:30

Enem - Aspectos
importantes - Aula 86

Componente não
se aplica

31/10/2021 10:20

Enem - Progressão
aritmética - Aula 87

Componente não
se aplica

31/10/2021 11:10

Enem - Preconceito - Aula 88

Eletivas

31/10/2021 18:30

Reprise - A cara da riqueza
V: Entendendo as notícias do
jornal

Língua Portuguesa 31/10/2021 19:00

Reprise - Artigo de Opinião a introdução

Reconhecer as características e a
organização de um artigo de opinião.

Física

Reprise - A elegância das
partículas

Reconhecer os principais modelos
Gilberto Dias da Silva
explicativos dos fundamentos da matéria
ao longo da história, dos átomos da Grécia
Clássica aos quarks

31/10/2021 19:30

Anderson Félix

Mauro Marcel Santos de Brito, TAIANA SOUZA
SILVA

