
2º ANOS GRAMATICA
2ºA - Ensino Médio

 Infográficos
Atividades na apostila - pg 40 a 49
https://www.youtube.com/watch?v
=_skCVmGJwVg

 Verbos
regulares/irregulares/defectivo
s

Atividades na Apostila pg 53 a 56
https://www.youtube.com/watch?v
=1F6auv3W1eA
https://www.youtube.com/watch?v
=MakT_nYhixU

 Atividades no Caderno de
atividades pg 3 a 16

2ºB - Ensino Médio

 Infográficos
Atividades na apostila - pg 40 a 49
https://www.youtube.com/watch?v
=_skCVmGJwVg

 Verbos
regulares/irregulares/defectivo
s

Atividades na Apostila pg 53 a 56
https://www.youtube.com/watch?v
=1F6auv3W1eA
https://www.youtube.com/watch?v
=MakT_nYhixU

 Atividades no Caderno de
atividades pg 3 a 16

https://www.youtube.com/watch?v=_skCVmGJwVg
https://www.youtube.com/watch?v=_skCVmGJwVg
https://www.youtube.com/watch?v=1F6auv3W1eA
https://www.youtube.com/watch?v=1F6auv3W1eA
https://www.youtube.com/watch?v=MakT_nYhixU
https://www.youtube.com/watch?v=MakT_nYhixU
https://www.youtube.com/watch?v=_skCVmGJwVg
https://www.youtube.com/watch?v=_skCVmGJwVg
https://www.youtube.com/watch?v=1F6auv3W1eA
https://www.youtube.com/watch?v=1F6auv3W1eA
https://www.youtube.com/watch?v=MakT_nYhixU
https://www.youtube.com/watch?v=MakT_nYhixU


INGLÊS

SEMANA 1-Positivo ON

Trilha: Unidade 1 Reflexive pronouns)

SEMANA 2-Positivo ON
Acessar Atividades- Estudar
conteúdo
disponib.(Reflexive Pronouns/True X
False cognates) Exercícios/Avaliação

LITERATURA
ROMANTISMO PORTUGUÊS:
LINK:
https://www.guiaestudo.com.br/roman
tismo-em-portugal

QUIMICA

AVALIAÇÃO MENSAL NO
POSITIVO ON
Conteúdo- soluções, solubilidade
e concentração comum e
densidade
Início- 18/03 até o dia 22/03
Semana do dia 23/03 até 29/03
Atividade no positivo on
Exercícios sobre concentração
comum e densidade. O aluno
deverá realizar os exercícios no
próprio caderno de química, tirar
foto e anexar na atividade.
Início- 23/03 até 29/03

FISICA

Estática dos Sólidos - Trilha
Agendamento
* Lista de Exercícios; Estática,
anexada no portal

Agendamento: 24/03 até 31/03.

MATEMATICA

Atividade 1 -Conteúdo Matrizes
Apostila pagina12 exercicio 1 e 4
Pagina 15 exercicio 1 e 5
Atividade 2 -Conteudo Matrizes e
Determinantes pagina18 exercicio 1
e 2 pagina 25 exercicio 2 e 3
Pagina 26 exercicio 4
Atividade 3 Conteúdo Matrizes
Determinantes e Sistemas Lineares
Caderno de atividades pagina 4
exercicios 2 e 5 pagina 05 exercício
11 pagina 06 exercicio 14 e pagina 09
exercicio 21 pagina 14 exercicio 34 e
pagina 23 exercicio 6

BIOLOGIA Positivo on

https://www.guiaestudo.com.br/romantismo-em-portugal
https://www.guiaestudo.com.br/romantismo-em-portugal


1. Trilha - Unidade 9 (Classificação
biológica e reprodução e
Desenvolvimento embrionário dos
animais)
2. Atividade - Resumo (vídeos) e
Mapas conceituais : Poríferos e
Cnidários, Platelmintos e
Nematódeos
3. Apostila - págs. 39, 45, 46, 52, 53,
58 e 59.

SOCIO

No campo “Atividades”

“Brasil de Várias Culturas”

Pesquisa sobre a diversidade cultural
brasileira no Brasil e a intolerância.

-

No campo “Avaliação”

Atividade Mensal
Conteúdo: Cultura e Diversidade
Cultural.

FILOSOFIA

1 aula - Conteúdo: Ética Antiga

Atividade: Trilha liberada - Ética
Antiga

1 aula - Conteúdo: Portal POSITIVO
ON: Ética Medieval à Ética Moderna.

Atividade: Análise a ser realizada e
entregue via Portal conforme normas
da ABNT.

HISTORIA

-

Trilha: Economia açucareira,
sociedade, comércio interno e cultura

Conteúdo já trabalhado em sala de
aula e com seminário.



No campo “Avaliação”

Atividade Mensal.
Conteúdos: Governo Geral,
Capitanias Hereditárias, Comércio
Triangular, Mercantilismo.

Trilhas: População absoluta e relativa
Atividade - Estrutura populacional
mundial (em documento world)

ATIVIDADE NA APOSTILA P.21, 22
E 23. (enviar fotos pelo portal)
TRILHA - DIFERENTES TIPOS DE
MIGRAÇÕES

ARTES Teatro elisabetano páginas 22 à 26.
Orientações sobre as atividades no
positivo on mais trilha.

EDUCAÇÃO FISICA

Páginas: 20 e 27

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:



o O que você quer?
o Quando você quer?
o Qual a evidência que

conseguiu?
o Alguém participará com

você?
 Por que você deve conquistar esse

objetivo?
o O que você ganha

conquistando?
o O que você perde se não

conquistar?
o Do que você vai precisar

abrir mão?
 Estratégias para alcançar esse

objetivo
o Pensar em 3 estratégias
o Para 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

https://www.youtube.com/watch?v=m1qW0wPJV1M
https://www.youtube.com/watch?v=m1qW0wPJV1M


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


