
 

Colégio Equipe de Juiz de Fora 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

Rua São Mateus, 331 - São Mateus - (32) 3232-8686 

    Data:31/08/2020 

  CRONOGRAMA_SEMANA 22_ 2020 - E. Médio - 3ºs anos (3º Bimestre)  

Horário Segunda (31/08) Terça (01/09) Quarta (02/09) Quinta (03/09) Sexta (04/09) 

 

07:10 

Física I (Everton) 
Lista de exercícios sobre Força Centrípeta (Resultante 

centrípeta) 
 

Matemática I (Jaime) 
Live com Meet: Teoria de pirâmides 

https://meet.google.com/gxc-sxic-awo  

Química I (Bonoto) 
Realizar atividade em AVA SAE: cinética química 

https://ava.sae.digital/login  

Matemática II (Marquinhos) 
Live com Meet: Exercícios sobre matrizes: seção 

desenvolvendo habilidades 
https://meet.google.com/ess-vqui-ohj  

Literatura (Tatiana) 
Live com Meet: Barroco- Gregório de Matos. 

Material em site Equipe 
https://meet.google.com/ftf-pzdm-dmn  

 
08:00 

Biologia I (Fabrício) 
 Live com Meet: anelídeos. 

https://meet.google.com/swx-ciag-vfb  

Física I (Everton) 
Live com Meet: Exercícios sobre Resultante Centrípeta. 

https://meet.google.com/wdn-mptv-fph  

Geografia II (Thiago) 
Live com Meet: correção da bimestral 
https://meet.google.com/pxi-fyfj-jiw  

Física II (Anderson) 
Live com Meet: Correção bimestral e 

correção dos exercícios pag. 392 e 393 
https://meet.google.com/qgw-tysy-brp  

Química I (Bonoto) 
Live com Meet: resolução da bimestral 
https://meet.google.com/qfx-irht-vry  

 

08:50 

Literatura (Tatiana) 
Live com Meet: Barroco- Gregório de Matos. 

Material em site Equipe 
https://meet.google.com/nnt-wbrm-ecb  

Geografia I (Leonardo) 
Live com Meet: correção da bimestral 

https://meet.google.com/uks-xpby-ojf  

História II (Matheus) 
Live com Meet: Regime militar 

https://meet.google.com/xwg-xjjw-rmg  

Inglês (Ana Paula) 
Live com Meet: discussão da bimestral e início do livro 3 

https://meet.google.com/oqz-srvy-wck  

Biologia II (Bernardo)  
YouTube Equipe: Agravos ambientais 

Link será disponibilizado nos grupos de Whatsapp 

 
10:00 

Matemática III (Jorge)  
Live com Meet: correção da prova bimestral e tira duvida 

de função modular;   
https://meet.google.com/meh-xwqu-mpd  

Redação (Maika) 
Live com Meet: estratégias argumentativas 

https://meet.google.com/shr-hrmf-psv  

Projeto “História de Profissão” 
Vitor Lopes Resende: Publicidade e Propaganda 

https://meet.google.com/rhm-fthu-yoo  

Matemática I (Jaime) 
Exercícios sobre pirâmides: atenção ao grupo de WhatsApp 

Biologia II (Bernardo)  
YouTube Equipe: Agravos ambientais 

Link será disponibilizado nos grupos de Whatsapp 

 

10:55 
Redação (Maika) 

Vídeo: será disponibilizado nos grupos de Whatsapp 

História I (Alessandro) 
Live com Meet: Revolução Sandinista 

https://meet.google.com/ygy-hxec-zmw  

Biologia I (Fabrício) 
Live com Meet: moluscos. 

https://meet.google.com/yxj-nitf-nps  

Português (Wuilton) 
Videoaula SAE (livro 3) em AVA SAE- Sintaxe de período 

simples: frase, oração e periodo aula 1 
https://ava.sae.digital/login 

Educação Física (Rafael e Wallace) 
Youtube Equipe: 

https://youtu.be/92vkvmdvMZQ 

11:45 
Matemática II (Marquinhos) 

YouTube Equipe: Teoria: operações com matrizes 
Link será disponibilizado nos grupos de Whatsapp 

Matemática III (Jorge) 
Live com Meet: correção de exercícios da apostila 2, 

páginas 204 a 210. 
https://meet.google.com/zwb-ybey-xwt  

Sociologia (Vinícius) 
Live com Meet: correção da prova bimestral 

https://meet.google.com/qnk-czua-ewo  

Física II (Anderson) 
Live com Meet: correção dos exercícios pag. 393 e 394 

https://meet.google.com/zmy-ofwy-ivw  
 

Português (Wuilton) 
Videoaula SAE (livro 3): Sintaxe de período simples: termos 

essenciais da oração aula 2 
https://ava.sae.digital/login 

14:00 
Geografia I (Leonardo) 

Ler texto “Furacão Laura” em site Equipe 
https://www.colegioequipejf.com.br/aluno/ensino-medio 

    

15:00 
 

Química (Marcelos): 14h:30min. 

https://meet.google.com/fbs-pnsp-ben  
 

    

16:00 
Educação Física (Rafael e Wallace) 

ATENÇÃO PARA O VÍDEO DESSA SEMANA E DAS PRÓXIMAS! 
Link será disponibilizado nos grupos de Whatsapp 

  Filosofia (Alessandro)  16h:00min. 
Live com Meet: Fé e razão na Filosofia Medieval 

https://meet.google.com/qjr-mdyj-fbe  

História I (Alessandro) – 16h:00min. 
Live com Meet: Ditaduras na América Latina II 

https://meet.google.com/awh-zzuj-ovf  
 

Prezados estudantes, iniciamos mais uma semana de uma rotina de estudos. O cronograma é uma importante ferramenta para o prosseguimento dos estudos. Fiquem atentos às designações: 1. “YouTube EQUIPE”: a vídeo aula foi gravada pelo nosso professor e disponibilizada no canal do YouTube da escola; 2. 

“YouTube SAE”: a vídeo aula é gravada pelo nosso parceiro SAE DIGITAL e está disponível no YouTube do Sistema; 3. “Live com Google Meet”: a aula/plantão será ao vivo com nosso professor (atentarse ao horário), mas será gravada para introdução da mesma no canal da escola afim de poder ser consultada 

posteriormente; 4. Material disponível em SITE EQUIPE: exercícios, aulas em ppt, documentos, atividades, avaliações bem como esse cronograma, estão disponíveis em: Aluno> Ensino Médio> Material de apoio. Estamos cientes de que qualquer ação que façamos, nunca substituiremos a presença do educador junto ao 

educando, mas estamos à disposição, informando periodicamente os estudantes pelos grupos criados no WhatsApp e estamos disponíveis no telefone da coordenação. Boa semana “22” a todos!  

REDAÇÃO 1000: TEMA 9: https://forms.gle/uBgmYCV8xqmZ4vvb7  

Projeto “História de Profissão”: Com o intuito de incentivar a busca por conhecimento sobre as profissões, lançaremos semanalmente nos grupos de WhatsApp das turmas e coordenação: links, informações, dados e curiosidades sobre diversas profissões e atividades profissionais. Além disso, serão convidados, 

profissionais experientes no mercado para contar sua história na sua profissão. Esperamos a sua participação!!!  
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