
1º ANOS

GRAMATICA

Colégio Integrado

1ºA - Ensino Médio

 Tipos e gêneros textuais
Atividades apostila pg. 55 a 62

https://www.youtube.com/watch?v
=NuMX0fm3V3I

 Linguagem x língua
Atividades apostila pg. 55 a 62

https://www.youtube.com/watch?v
=B3mLW99QWNk

 Acentuação gráfica
Caderno de atividades - pg 4 a 20

https://www.youtube.com/watch?v
=vmKggNWVvtU

1ºB - Ensino Médio

 Tipos e gêneros textuais
Atividades apostila pg. 55 a 62

https://www.youtube.com/watch?v
=NuMX0fm3V3I

 Linguagem x língua
Atividades apostila pg. 55 a 62

https://www.youtube.com/watch?v
=B3mLW99QWNk

 Acentuação gráfica
Caderno de atividades - pg 4 a 20

https://www.youtube.com/watch?v
=vmKggNWVvtU

Professora: Valéria M de Oliveira
Língua portuguesa 03/2020

https://www.youtube.com/watch?v=NuMX0fm3V3I
https://www.youtube.com/watch?v=NuMX0fm3V3I
https://www.youtube.com/watch?v=B3mLW99QWNk
https://www.youtube.com/watch?v=B3mLW99QWNk
https://www.youtube.com/watch?v=vmKggNWVvtU
https://www.youtube.com/watch?v=vmKggNWVvtU
https://www.youtube.com/watch?v=NuMX0fm3V3I
https://www.youtube.com/watch?v=NuMX0fm3V3I
https://www.youtube.com/watch?v=B3mLW99QWNk
https://www.youtube.com/watch?v=B3mLW99QWNk
https://www.youtube.com/watch?v=vmKggNWVvtU
https://www.youtube.com/watch?v=vmKggNWVvtU


INGLÊS

SEMANA 1-Positivo ON

Trilha: Unidade 1 (Question Words)

SEMANA 2-Positivo ON
Acessar Atividades- Estudar conteúdo
disponib. (Verb to be review/Question
words) Exercícios/Avaliação

LITERATURA

VERSO E PROSA
LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=m
uzX9kbvrP0
Pgs. 31 A 40 APOSTILA
CADERNO DE ATIVIDADE 5 A 15

QUIMICA

Semana do dia 18 até 22/03
AVALIAÇÃO NO POSITIVO ON
Tema- A matéria e suas
características
Datas do dia 18/03

Semana do dia 23/03 até 27/03
TRILHA no Positivo on- Unidade 1-
Composição da matéria
Inicia dia 23/03
Antes de fazer essa trilha foi
deixado no positivo on uma
atividade onde foram anexados
quatro vídeos relembrando o
conteúdo, então se faz necessário
assistir os vídeos para deois
realizar as trilhas.

FISICA

Método Científico e Sistema
Internacional - Trilha
Agendamento: 17/03
* Lista de Exercícios sobre Vetores
e vídeo aula gravada pela
professora - Agendamento: 24/03

Observação: Os exercícios deverão
ser feitos no caderno de Física e
digitalizado (foto) para anexar no

https://www.youtube.com/watch?v=muzX9kbvrP0
https://www.youtube.com/watch?v=muzX9kbvrP0


portal.

MATEMATICA
MATEMATICA

Atividade 1 Conteudo operação com
conjuntos, união e intersecção,
diferença de conjuntos, número de
elementos de um conjunto...pagina 21
os 6 exercicios
Atividade 2 Conteúdo funções,
domínio, contra dominio e imagens,
função composta.Apostila os
exercícios estão nas paginas a seguir:
Pagina 53 exercícios 2 e 3- paginas
56 exercicio 2 caderno de atividades
paginas 20 e 21 exercicios 1,2e 3
Atividades 3 Caderno de Atividades
pagina 21 exercício 4, página 22
exercicio 6, pagina 24 exercicios 11 e
12 paginas 26 exercicios 16pagina 28
eexercicio 25

BIOLOGIA

Positivo on
1. Atividade - Composição Química
(Compostos orgânicos e inorgânicos)
Relatório da aula prática de
Bioquímica

1. Trilha - Unidade 1 (Seres vivos e
suas características e Fundamentos
químicos da Vida)

SOCIO

Reagendamento da Trilha referente a
1º unidade (muitos alunos não
fizeram)

No campo “Avaliação”

Atividade Mensal
Conteúdo: Primeiro Capítulo da
Apostila.

FILOSOFIA

1 aula - Conteúdo: Pensamentos
Pré-Socrático e Socrático.

Portal POSITIVO ON

Atividade: Trilha liberada -
Pensamento Pré-Socrático e
Socrático.



1 aula - Conteúdo: Filosofia na Grécia
Antiga pós Sócrates.

Portal POSITIVO ON

Atividade:Pesquisa a ser realizada e
entregue via Portal sobre Sócrates,
Platão e Aristóteles.

HISTORIA

-

No campo “Avaliação” do Positivo On:

Atividade Mensal.

Conteúdos: Introdução aos Estudos
em História, Primeiras Comunidades,
Mesopotâmia.

Todos os conteúdos já trabalhados
em sala de aula com explicação,
seminários e atividades da apostila.

GEOGRAFIA

POSITIVOON
Atividade - Cartografia
Avaliação - Cartografia (múltipla
escolha e verdadeiro falso)
Trilhas - Introdução ao estudo da
geografia e Movimentos da Terra

TRILHA: Projeções cartográficas
ATIVIDADES NA APOSTILA - P.45 E
46 (enviar fotos pelo portal)

ARTES A arte é do tempo das cavernas, trilha
Obs. Para os alunos do 1B
orientações sobre a escultura no
positivo on

EDUCAÇÃO FISICA

Hora de estudos p. 22 e 30

PROJETO DE
VIDA

ATIVIDADE 1
Fazer o mapa mental relacionado a área
de foco em uma folha de sulfite que será



entregue a professora Stella no retorno
das aulas.
Passo 1 - Escolher área de foco entre:

 Carreira
 Finanças
 Relacionamentos
 Qualidade de vida
 Saúde física e mental
 Desenvolvimento pessoal

Passo 2 – Fazer um mapa mental contendo
as seguintes informações

 O que é essa área para você?
 Objetivo dessa área:

oO que você quer?
oQuando você quer?
oQual a evidência que

conseguiu?
oAlguém participará com você?

 Por que você deve conquistar esse
objetivo?

oO que você ganha
conquistando?

oO que você perde se não
conquistar?

oDo que você vai precisar abrir
mão?

 Estratégias para alcançar esse
objetivo

oPensar em 3 estratégias
oPara cada estratégia pensar

em uma ação.
Para ajuda-los a entender como funciona
um mapa mental assista o vídeo a seguir:



https://www.youtube.com/watch?v=m1q
W0wPJV1M

CULTURA DIGITAL

Filme:- Os Estagiários

Após assistir ao filme, pontue e comente
alguns fatos que você achou importante,
levando em consideração a diferença de
idade entre você e os personagens do filme.
Afinal de contas, a tecnologia digital está
presente na sua vida “desde sempre”,
enquanto para algumas pessoas toda essa
variedade de possibilidades ainda é novidade.
Você pode conversar com seus pais e avós
para entender melhor a diferença que a
tecnologia faz no mercado de trabalho e até
mesmo em coisas comuns dos seu cotidiano,
como por exemplo, pedir comida, fazer
compras e até mesmo a forma como você
recebeu esta atividade. Fontes:
https://administradores.com.br/artigos/12-licoe
s-para-a-carreira-no-filme-os-estagiarios.

Acesso em 20.03.20
https://www.vagas.com.br/profissoes/filme-est
agiarios/. Acesso em 20.03.20
https://medium.com/aela/google-e-as-5-li%C3
%A7%C3%B5es-do-filme-os-estagi%C3%A1r
ios3f4495864d2e. acesso em 20.03.20
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