
 COC ATIBAIA- ENSINO MÉDIO- 1ª SÉRIES 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS- SEMANA DE 29/06 a 03/07- 1ª SÉRIES 

INSTRUÇÕES GERAIS:  
NESTA TABELA ENCONTRAM-SE AS AULAS DA SEMANA. PROCURE REALIZAR AS TAREFAS SEGUINDO O HORÁRIO 

DE SUA TURMA. FAÇA AS ANOTAÇÕES PEDIDAS! BONS ESTUDOS!  

 

 REDAÇÃO – 1 séries 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
1A -Todas as 
quintas-feiras. 
1B – Todas as 
sextas-feiras. 
1C – Todas as 
sextas-feiras. 

 

 
Livro 5 - 
Módulo 14 - 
Biografia  

Exercícios de fixação: Páginas 95 (exercício 3); p.98 (exercícios 6 e 7) 

Tarefa de casa para nota: Conto – Avaliação formativa. Fazer resumo do 
Conto “Missa do Galo”, de Machado de Assis. 

https://cs.ufgd.edu.br/download/Lacos%20de%20Familia%20-
%20Clarice%20Lispector.pdf 

 

 LITERATURA  

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
1A -Todas as 
sextas-feiras. 
1B – Todas as 
quartas-feiras. 
1C – Todas as  
quartas-feiras. 

Módulo 24 e 25 
Arcadismo 

Exercícios de fixação: verdes, de cada módulo estudado durante a 
semana.  

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

 

GRAMÁTICA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
1A -Todas as 
quintas-feiras. 
1B – Todas as 
sextas-feiras. 
1C – Todas as 
terças-feiras. 
 

 

Módulo 14 – 
Pronome: 

definição e 
classificação 
(conteúdo 
teórico). 

Revisão do conteúdo da aula anterior, a saber, módulo 13: artigo, numeral e 
interjeição (EXERCÍCIOS). 
Assista ao vídeo de apoio e escreva no seu caderno a definição de pronome. 
Vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=PQRdgiIutrE 
Exercícios 10 a 12 do módulo 14 – resolva os exercícios e justifique suas 
respostas (envie através na plataforma).  

 

FILOSOFIA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
1A -Todas as 
sextas-feiras. 
1B – Todas as 
terças-feiras. 
 

Livro 4. 
Módulo 12.  
Idade 
Moderna: 
filosofia e 
ciência. P.232 

 

Vídeo / caso professor não consiga acessar a aula 
https://www.youtube.com/watch?v=UfyOLHiY-lE 

Avaliação Formativa 
Tópico 1: elaboração de iluminuras 
Tópico 2:-Explicação da Iluminura de acordo com o que se entende pela 
mentalidade do homem medievo. Em sua explicação procure 
correlacionar a obra a uma escola de pensamento filosófico estudada 
durante o período. Não ultrapassar 10 linhas. 

Enviar a Iluminura e sua respectiva explicação em um mesmo 
documento Word. 

https://cs.ufgd.edu.br/download/Lacos%20de%20Familia%20-%20Clarice%20Lispector.pdf
https://cs.ufgd.edu.br/download/Lacos%20de%20Familia%20-%20Clarice%20Lispector.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IeowLCmkqBo
https://www.youtube.com/watch?v=PQRdgiIutrE
https://www.youtube.com/watch?v=UfyOLHiY-lE


Formatação: Arial 11, justificado 

Cabeçalho: Nome completo do aluno. Série/Turma, colégio, disciplina. 
 

 

SOCIOLOGIA 

DATA  CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
1A -Todas as 
segundas-feiras. 
1B – Todas as 
segundas-feiras. 
1C – Todas as 
segundas-feiras. 

Módulo 12 – Conceito de 
trabalho na Sociologia 

Exercícios propostos na apostila exercícios do 06 até 16. 

Módulo 12 – Conceito de trabalho na Sociologia 
https://www.youtube.com/watch?v=wcBwFCVC1R0 ogia 

 Módulo 13 

Diferentes sociedades, 
diferentes formas de trabalho 

 

Diferenciação social e trabalho: perspectiva histórica pág. 262 

e 263 - Leitura/interpretação 

 

 
 

HISTÓRIA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
1A -Todas as 
2ªs e 6ªs. 
1B – Todas as 
2ªs e 4ªs. 
1C – Todas as 
2ªs e 6ªs. 

 

Módulo 27  Livro 5 -  Módulo 27 – América que os europeus encontraram -- aula  ao vivo  
plataforma DATAEDUC  + retomada de conteúdo aula anterior – Módulo 26 – 
expansionismo. 
Correção dos exercícios de tarefa Livro 5 -Módulo 26 –p. 142 - ex. 1 +2. 
Produção de fichamento - Livro 5 – Expansionismo marítimo p.111 a 115. 
TAREFA PARA ENTREGAR: Postagem do produto final da avalição formativa na 
plataforma DATAEDUC:  Iluminura- DATA DE ENTREGA: 08/07/2020 (Devem 
postar para mim e professora Camila). 
LINK de apoio: aulas digitais –Portal COC : 
https://portalcoc.pearsonbr.com/page/conteudos-digitais/biblioteca-
detalhes/201195 - Crise do  século XIV 

1A -Todas as 
2ªs e 6ªs. 
1C – Todas as 
2ªs e 6ªs. 
 
 

Módulo 27 Livro 5 - Módulo 28 – Reforma Protestante - aula  ao vivo  plataforma 
DATAEDUC  + retomada de conteúdo aula anterior – Módulo 27 – América 
que os europeus encontraram. 
Correção dos exercícios de tarefa Livro 5  -Módulo 27 – ex  1 e 2 p. 148. 
Produção de fichamento  - Livro 5 –  Expansionismo marítimo p.111 a 115. 
LINK de apoio: aulas digitais –Portal COC : 
https://portalcoc.pearsonbr.com/page/videoaulas - Reforma Religiosa 

 

GEOGRAFIA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
1A -Todas as 2ªs 
e 4ªs. 
1B – Todas as 2ªs 
e 4ªs. 
 

 

Mod 20: Tipos de 
chuvas e massas de 
ar que atuam no 
Brasil 

Resolução de exercícios do livro 3; mod 20; 7 e 11. Produção de 
mapa mental: As massas de ar que atuam no Brasil. Vídeo de 
apoio: VÍDEO-AULA : Fatores do clima  no portal COC. Exercício da 
AVALIAÇÃO FORMATIVA-entrega via plataforma da atividade 
solicitada. 

1C – Todas as 3ªs 
e 4ªs. 
 

Mod 21: Tipos 
climáticos do mundo 
atmosfera/elementos 
do clima 

Resolução de exercícios do livro 3; mod 21; 1 ao 5. Produção de 
texto: As características de cada clima. Vídeo de apoio: VÍDEO-

AULA : Climas do mundo  no portal COC. Exercício da AVALIAÇÃO 
FORMATIVA-entrega via plataforma da atividade solicitada. 

 

https://portalcoc.pearsonbr.com/page/conteudos-digitais/biblioteca-detalhes/201195
https://portalcoc.pearsonbr.com/page/conteudos-digitais/biblioteca-detalhes/201195
https://portalcoc.pearsonbr.com/page/videoaulas


ARTES 

DATA  CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
1A -Todas as 
quintas-feiras. 
1B – Todas as 
quintas-feiras. 
1C – Todas as 
quintas-feiras. 

 

Renascimento Renascimento – Principais características com foco na pintura e 
escultura – leitura crítica de imagens em tela compartilhada com os 
alunos. Conteúdo conectado com história.  

Vídeo de apoio (Leonardo Da Vinci). 

https://www.youtube.com/watch?v=ssrgYX09v8M 

 

QUÍMICA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
1A -Todas as 3ªs 
e 4ªs. 
 

Mód. 12 – Setor 
231 
Pág. 231 
Variáveis dos Gases 

Mapa Conceitual sobre o assunto. 
Exercícios 06 e 07 – pág. 233 – livro 4 – setor 231. Tarefa a ser entregue  
pelo UNICAFLIX. 

1B – Todas as 
3ªs e 5ªs. 
1C – Todas as 
3ªs e 5ªs. 
 

Mód. 13/14 – Setor 
232 
Pág. 212/215 
Transformações 
Gasosas 

Mapa Conceitual sobre o assunto. 
Exercícios 06 e 07 – pág. 213 e 217 – livro 5 – setor 231. Tarefa a ser 
entregue  pelo UNICAFLIX. 

 Mód. 15 – Setor 
231 
Pág. 219 
Equação Geral dos 
Gases 

Mapa Conceitual sobre o assunto. 
Exercícios 06 e 07 – pág. 220 – livro 5 – setor 231. Tarefa a ser entregue  
pelo UNICAFLIX. 

 

 

 

 

BIOLOGIA - MAINARA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 

1A -Todas as 
segundas-feiras. 
1B – Todas as 
sextas-feiras. 
1C – Todas as 
segundas-feiras. 

 

Artrópodes II - 
Insetos [Livro 4, 

Mód. 23] 

Revisão sobre as generalidades de artrópodes.  

Assista ao vídeo: A simple way to tell insects apart, TED-Ed, YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=BvLolPN8NvU&t=63s    

Instruções de execução e entrega da tarefa associada a esse vídeo 
serão disponibilizadas na plataforma Unicaflix. 

[Atividade] Participação no fórum sobre avaliação formativa (2º BIM) 
– envie dúvidas, deixe suas impressões sobre os materiais 
compartilhados, contribua com seus colegas, dimensione sua 
proposta e defina seu objetivo! 

 Fique atento aos prazos de submissão da avaliação formativa! 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ssrgYX09v8M
https://www.youtube.com/watch?v=BvLolPN8NvU&t=63s


BIOLOGIA - BRUNNA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
1A -Todas as 
terças-feiras. 
1B – Todas as 
quintas-feiras. 
1C – Todas as 
quintas-feiras. 

 

Livro 5: Módulo 15 
– Respiração 
aeróbica (II) – 
Glicólise e Ciclo de 
Krebs. 

 

Construção do mapa conceitual sobre o assunto. 
3ªe 4ª atividade a ser validada: fotografar e colocar na plataforma a 
construção do mapa conceitual realizado em aula. 

 

 

FÍSICA BRUNO 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
1A -Todas as 
quartas-feiras. 

MÓD 17 – Energia 
Potencial 

Gravitacional 

Fazer Exercícios “verdes” (6 ao 9). 
Reforçar seu estudo resolvendo as questões 4 e 5. 
Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pLDA6ZguYbc 

1B – Todas as 
sextas-feiras. 
1C – Todas as 
quintas-feiras. 
 

MÓD 18 – Energia 
Potencial Elástica 

Fazer Exercícios “verdes” (6 ao 9). 
Reforçar seu estudo resolvendo as questões 4 e 5. 
Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pLDA6ZguYbc 

 

 

FÍSICA FÁBIO  

DIA/SALA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 

 
1A -Todas as 
quintas-feiras. 
1B – Todas as 
quintas-feiras. 

 
 

 
Mód 12 – 
Lançamentos 
verticais (parte 1: 
lançamento 
vertical para 
cima) 

Fazer os exercícios indicados do módulo para entrega via plataforma 
UnicaFlix – mód 12: 06, 10 e 13. 
Reforçar seu estudo exercitando com as questões 07, 09, 11 e 14. 
Ver um  vídeo de apoio indicado por link externo na plataforma 
UnicaFlix. Youtube: assistir até o tempo de 8:36 min 
https://www.youtube.com/watch?v=-Msic_RsoM4 

1C – Todas as 
sextas-feiras. 

 

Mód 12 – 
Lançamentos 
verticais (parte 2: 
lançamento 
vertical para 
baixo) 

Fazer os exercícios indicados do módulo para entrega via plataforma 
UnicaFlix – mód 12: 06, 10 e 13. 
Reforçar seu estudo exercitando com as questões 07, 09, 11, 14 e 16. 
Ver um  vídeo de apoio indicado por link externo na plataforma 
UnicaFlix. Youtube: assistir a partir de 8:36 min 
https://www.youtube.com/watch?v=-Msic_RsoM4 

 

 

 

MATEMÁTICA- LEANDRO 

data Conteúdo Orientações 
1A -Todas as 3ªs 
e 4ªs. 
1B -Todas as 2ªs 
e3ªs.  
1C -Todas as 2ªs e 
4ªs. 

 

Módulo 23 – 
Teorema linear 

de Tales 

Faça uma leitura da parte teórica nas páginas 88 e 89. Sugiro que 
estude o exemplo 1 proposto  na página 89.  
Produção de mapa conceitual – Teorema de Tales 
Enviar, via plataforma uma foto dos exercícios 5, 6, 10 e 14 (páginas 
93, 95 e 96) resolvidos em uma folha de caderno, não precisa copiar 
a pergunta, é preciso justificar a alternativa.  

 Módulo 24 – 
Teorema da 

Faça uma leitura da parte teórica na página 90. Sugiro que estude o 
exemplo 1 proposto na página 90. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLDA6ZguYbc
https://www.youtube.com/watch?v=pLDA6ZguYbc
https://www.youtube.com/watch?v=-Msic_RsoM4
https://www.youtube.com/watch?v=-Msic_RsoM4


bissetriz interna Produção de mapa conceitual – Teorema da bissetriz interna. 
Enviar, via plataforma uma foto dos exercícios 6, 7, 8 e 12 (página 
99) resolvidos em uma folha de caderno, não precisa copiar a 
pergunta, é preciso justificar a alternativa.  

 

 

 

 

MATEMÁTICA- ZELL-  

DIA Conteúdo Orientações 
1A -Todas as 

terças-feiras. 

1B – Todas as 

terças-feiras. 

1C – Todas as 

terças-feiras. 

 

Equações de 1 grau 
(mod. 19) 

Revisão do conteúdo da aula anterior ( introdução ao estudo das 
funções – mod. 15 ao 18 – esclarecimento de dúvidas). 
Resolução dos exercícios de aplicação. 
Exercícios tarefa (6 ao 9) mod. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


