
PLANO DE AULAS- ENSINO MÉDIO- DE 14 a 17/12  2ª SÉRIES  

Prezados Pais, a leitura da tabela deve ser feita seguindo o horário de aulas de cada                
turma. Cada professor tem um número de aulas correspondente na grade horária            
(arquivo enviado semanalmente pela lista de transmissão). Sendo assim,usando         
como exemplo a aula de História: a 1ª aula acontecerá em horários diferentes para as               
turmas, a saber: no 2A a 1ª aula de História será na segunda-feira, já a turma do 2B                  
terá a mesma aula na terça. O conteúdo entre as séries não muda, mas sim o horário                 
em que acontecem. Por isso é importante a verificação do horário enviado.  

 

 

 

 

 

 

Professora Mainara – 
Biologia 241 

MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

2ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

Professora Brunna – 
Biologia 242 

MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

2ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

Professora Thâmires MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 



  

 

 

  

 

Professor Ademir – 
Gramática 

MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

2ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

Professora – Juliana 

Literatura 

MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

2ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

Professora Andrea – 
Redação 

MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

Professor Wilson 

Química 232 

MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 



 

  

 

 

Professor Marcus 

Química 231 

MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

2ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

Professor Fábio  

Física 222 

MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

2ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

Professor Bruno 

Física 221 

MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

2ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

Professora Marilu 

Geografia 

MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 



  

  

  

  

2ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

3ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

Professor  Fernando 
Rocha 

História 

MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

2ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

3ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

Professora Fernando 
Henrique 

Filosofia 

MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

Professora Barbosa 

Sociologia 

MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 



  

  

Professor Leandro 

Matemática 

MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

2ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

Professor Zell  

Matemática 

MÓDULO 

1ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 

2ª aula Revisão dos conteúdos importantes estudados durante o ano. 


