
 

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

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

    Data:08/09/2020 

  CRONOGRAMA_SEMANA 23_ 2020 - E. Médio - 3ºs anos (3º Bimestre)  

Horário Segunda (07/09) - Feriado Terça (08/09) Quarta (09/09) Quinta (10/09) Sexta (11/09) 

 

07:10 

Física I (Everton) 
 

Matemática I (Jaime) 
Live com Meet: teoria de pirâmides parte 2 

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

Química I (Bonoto) 
Realizar atividades em AVA SAE: Cinética Química PISM 

III 

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

desenvolvendo habilidades (posteriores aos do Enem) 
https://meet.google.com/ess-vqui-ohj  

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

https://meet.google.com/ftf-pzdm-dmn  

 
08:00 

Biologia I (Fabrício) 
 

Física I (Everton) 
Live com Meet: correção prova bimestral e exercícios resultante 

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

Geografia II (Thiago) 
Live com Meet: União européia (apostila página 811) 

https://meet.google.com/pxi-fyfj-jiw  

Física II (Anderson) 
Live com Meet: Correção dos exercícios 

pag. 394 e 395 
https://meet.google.com/qgw-tysy-brp  

Química I (Bonoto) 
Live com Meet: Retirada de dúvidas  sobre Cinética Química 

https://meet.google.com/qfx-irht-vry  

 

08:50 

Literatura (Tatiana) 
 

Geografia I (Leonardo) 
Live com Meet: Paisagens Naturais (leitura do texto da 

apostila 2, págs 741, 742, 743, 744 e 745). 
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: cap 1 do livro 3 

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

Biologia II (Bernardo)  
Live com Meet  Correção da Lista de agravos ambientais 

https://meet.google.com/qzh-hzbt-xet  

 
10:00 

Matemática III (Jorge)  
 

Redação (Maika) 
Live com Meet: Análise de tema 

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

Biologia I (Fabrício) 
Live com Meet: artrópodos  

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

Projeto “História de Profissão”  
Thiago Nascimento: Enfermagem 

https://meet.google.com/sxs-eiid-ves  

Projeto “História de Profissão”  
Aline Vale: Medicina 

https://meet.google.com/att-mcuk-exz  
 

10:55 
Redação (Maika) 

 

História I (Alessandro) 
Live com Meet: Ditadura argentina 

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

Geografia II (Thiago) 
Realizar lista de exercícios “blocos econômicos”. 

Português (Wuilton) 
Vídeoaula em AVA SAE: sintaxe de período simples: termos 

relacionados ao nome (aula 03) 

História I (Alessandro)  
Live com Meet: Ditadura argentina 

Os anos 1970 e acrise do petróleo 
https://meet.google.com/wqc-rvor-qdv  

11:45 
Matemática II (Marquinhos) 

 

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

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

Projeto “História de Profissão” – 11h:20min 
Manuela Feitosa: Fisioterapia 

https://meet.google.com/jjd-kvig-bdf  

Física II (Anderson) 
Live com Meet: associação de resistores (livro 3)  

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

Português (Wuilton) 
Vídeoaula em AVA SAE: sintaxe de período simples: termos 

relacionados ao nome (aula 04) 

14:00 
Geografia I (Leonardo) 

 
 

Educação Física (Rafael e Wallace) 
Aula Youtube Equipe: 

Aula 32. https://youtu.be/T51ugrBHl44 

Sociologia (Vinícius) 
Módulo 7 - Fenômenos sociológicos: experiência socialista - 

Aula 02 pág. 65 As Revoluções Russas - Nerdologia – 
https://www.youtube.com/watch?v=z9cJRQ1y6jE&ab_channel=Nerdologia  

A revolução dos bichos: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ygQBkmMfqY&ab_channel=SoaresDeusdete  

Episódio 5 - A Revolução (Série Os Últimos czares, na Netflix) 

  

15:00 
 

Química (Marcelos) 

 

    

16:00 
GINCANA VIRTUAL 

https://drive.google.com/file/d/1eU4Eh95hvWLYg
5HZYwtP73oDrdiwvQfh/view?usp=sharing  

GINCANA VIRTUAL 

https://drive.google.com/file/d/1cXkXApm0TQPwYqhbprfeGBoH
HegV4LTy/view?usp=sharing    

 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: Revisional 

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 “23” a 

todos!  

REDAÇÃO 1000: TEMA 10: https://forms.gle/1sJXhj1qBLm6KMRBA  

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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