
 

 COC ATIBAIA- ENSINO MÉDIO- 2ª SÉRIES 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS- SEMANA DE 29/06 a 03/07- 2ª SÉRIES 

INSTRUÇÕES GERAIS:  
NESTA TABELA ENCONTRAM-SE AS AULAS DA SEMANA DIVIDIDAS POR NÚMERO DE AULAS. PROCURE REALIZAR 

AS TAREFAS SEGUINDO O HORÁRIO DE SUA TURMA. FAÇA AS ANOTAÇÕES PEDIDAS! BONS ESTUDOS!  

LITERATURA  

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
2A -Todas as 
terças-feiras. 
2B – Todas as 
sextas-feiras 

Módulo 84/85- 
Semana de arte 
moderna 

Assista ao vídeo de apoio para reforçar o conteúdo estudado na aula. 
Faça anotações que você achar pertinente. Exercícios para treino: 
verdes dos módulos estudados.  
https://www.youtube.com/watch?v=02n2j7vRMuE 

 
 

  

GRAMÁTICA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
2A -Todas as 
quintas-feiras. 
2B – Todas as 
terças-feiras. 
. 

 

Módulo 44 – Orações 
subordinadas 
substantivas 
(EXERCÍCIOS). 

Assista ao vídeo de apoio para reforçar o conteúdo estudado na aula. 
Faça anotações que você achar pertinente. 

Vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=fAu69npuaTQ 

Exercícios 14 a 16 do módulo 44 (pág. 22) – resolva os exercícios e 
justifique suas respostas. Entregue as atividades na plataforma.  

FILOSOFIA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
2A -Todas as 
sextas-feiras. 
2B – Todas as 
sextas-feiras 

Livro 15. Módulo 45 – Teoria 
crítica: 
primeiras considerações 226 

Tarefa: Conclusão da Avaliação diagnóstica Caso professor 
não consiga entrar ao vivo: 
https://www.youtube.com/watch?v=yJIF3QldGKk&t=2s 

QUÍMICA- MARCUS 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
2A -Todas as 
segundas-feiras- 
(2 aulas). 
2B – Todas as 
2ªs e 5ªs 

   Mód. 82 – Setor 231 
Pág. 206 
Influência dos Catalisadores 

Importância da Energia de Ativação nas reações.  Exercícios 06 e 
07 – pág. 208 – livro 14 – setor 231.  Tarefa a ser entregue pelo 
UNICAFLIX 

 

Mód. 83 – Setor 231 
Pág. 211 
Influência da Concentração 

Superfície de contato e a conservação de alimentos na 
antiguidade.  Exercícios 06 e 07 – pág. 213 – livro 14 – setor 231.  
Tarefa a ser entregue pelo UNICAFLIX. 

https://www.youtube.com/watch?v=02n2j7vRMuE
https://www.youtube.com/watch?v=fAu69npuaTQ
https://www.youtube.com/watch?v=yJIF3QldGKk&t=2s


 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
2A -Todas as 
2ªs e 4ªs. 
2B – Todas as 
3ªs e 5ªs. 

Módulo 85 Revisão do conteúdo da aula anterior– Módulo 84 –Partilha  Afro-asiática  + 
aula ao vivo plataforma DATAEDUC –  Livro 15 - Módulo 85 –– I Guerra 
Produção de fichamento -  Módulo 85 – p.107 a 109. 
TAREFA PARA ENTREGAR:  Postagem do produto final  da avalição formativa 
na plataforma DATAEDUC: elaboração de um mapa conceitual sobre a 
Guerra do Paraguai. DATA DE ENTREGA : 08/07/2020. 
LINK de apoio: aulas digitais : 
https://portalcoc.pearsonbr.com/page/videoaulas - I Guerra. 

2B – Todas as 
3ªs e 5ªs. 

Módulo 85 Revisão do conteúdo da aula anterior– Módulo 85 I Guerra  + aula ao vivo 
plataforma DATAEDUC –  Livro 15 - Módulo 85 –– I Guerra (continuação da 
aula anterior). 
Correção dos  exercícios :  P. 121 – EX 1 + 2 + 3. 
Produção de fichamento -  Módulo 85 – p.107 a 109. 
LINK de apoio: aulas digitais : 
https://portalcoc.pearsonbr.com/page/videoaulas - I Guerra 

REDAÇÃO  

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
2A -Todas as 
quintas-feiras. 
2B – Todas as 
sextas-feiras. 

Livro 15 - Módulo 
44 – o 
Desenvolvimento 
da Dissertação 

Resoluções de exercícios de aplicação – módulo 44,  p.83 a 85 – exercícios 1, 2 
e 3. 

Tarefa de casa para nota: Conto – Avaliação formativa. Fazer resumo de 
um Conto “Amor” (coletânea Laços de Família), de Clarice Lispector 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000223.pdf 

SOCIOLOGIA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
2A -Todas as 
terças-feiras. 
2B – Todas as 
terças-feiras 

  Módulo 44 – Continuação 

 

 

Exercícios extras 04,05,06. 
Aplicação 1,2,3. 
Exercícios propostos 06 até 16. 
LEITURA_ Módulo 45 – A indústria cultural no Brasil,  
páginas 282 e 283. 

GEOGRAFIA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 

2A -Todas as 
terças-feiras. 
2B – Todas as 
segundas-feiras 

INDUSTRIALIZAÇÃO III: 
América Anglo-Saxônica 

Mód 81 

Resolução de exercícios do livro 14; mods 81: 1 ao 5.  
Produção de texto: A importância econômica dos EUA. 
Vídeo de apoio: ASSISTIR À VÍDEO-AULAS NO SITE DO COC: 
A INDUSTRIALIZAÇÃO DA AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA 

Exercício da AVALIAÇÃO FORMATIVA-entrega via 
plataforma da atividade solicitada. 

https://portalcoc.pearsonbr.com/page/videoaulas
https://portalcoc.pearsonbr.com/page/videoaulas
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000223.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA- ZELL-  

DIA Conteúdo Orientações 

2A -Todas as 

quartas-feiras. 

2B – Todas as 
quartas-feiras 

Introdução ao 
estudo da 

probabilidade 
(mod. 75) 

Revisão do conteúdo da aula anterior (mod. 71 ao 74) – esclarecimento 

de dúvidas. 

Exercícios Extras. 

Exercício 9 ao 12 do módulo 75. 

QUÍMICA- WILSON 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
2A -Todas as 
segundas-feiras. 

   2B – Todas as 
segundas-feiras 

Conteúdo da semana: Módulo 41 
(Cadeias carbônicas e nomenclatura) 

Exercícios da lista de sistematização. 

Assistir vídeos Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=n84iY-vcdi0 

MATEMÁTICA- LEANDRO 

data Conteúdo Orientações 
2A -Todas as   
        3ªs e 4ªs. 
2B – Todas as  
       3ªs (2 aulas). 
 
 

Módulo 84 – 
Sólidos 
semelhantes II 

Faça a leitura com atenção das páginas 92.  Sugiro que olhem o 
exemplo 1 na página 92. 
Produção de mapa conceitual – Troncos de pirâmide e cone 
Enviar, via plataforma uma foto dos exercícios 6, 7, 8 e 9. 
(página 105) resolvidos em uma folha de caderno, não precisa 
copiar a pergunta, é preciso justificar a alternativa.  

 Módulo 84 – 
Sólidos 
semelhantes II 
(continuação) 

Faça a leitura com atenção das página 94.  Sugiro que olhem o 
exemplo 1 na página 95. 
Produção de mapa conceitual – Troncos de pirâmide e cone  
Enviar, via plataforma uma foto dos exercícios 10, 11, 12 e 15 
(páginas 105 e 106) resolvidos em uma folha de caderno, não 
precisa copiar a pergunta, é preciso justificar a alternativa.  

https://www.youtube.com/watch?v=n84iY-vcdi0


BIOLOGIA - MAINARA 

data CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 

2A -Todas 
as 5ªs e 
6ªs. 

 

Glândulas 
endócrinas III [Livro 

14, Mód. 83] 

[Atividade]Assista aos vídeos: How stress affects your body, TED-Ed, 
YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=v-t1Z5-oPtU    

What does the pancreas do?, TED-Ed, YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=8dgoeYPoE-0  

Instruções de execução e entrega da tarefa associada a esse vídeo serão 
disponibilizadas na plataforma Unicaflix, no acervo de documentos da aula de 
02/07. 

[Atividade 2]  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! 

 
Sistema genital 

[Livro 14, Mód. 84] 

[Atividade] Acesse os slides de aula para revisão de conceitos!  

Os slides estarão disponíveis no drive compartilhado com a turma ou em 
link externo disponibilizado na plataforma Unicaflix, no acervo de 
documentos da aula de 03/07. 

[Atividade 2] 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! 

2B – Todas 
as 2ªs (2 
aulas). 

Glândulas 
endócrinas I [Livro 

14, Mód. 81] PARTE 
1 

[Atividade] Assista ao vídeo:  How do your hormones work? TED-Ed, 
YouTube (Habilite a legenda!): https://www.youtube.com/watch?v=-
SPRPkLoKp8  

As instruções de execução e entrega da tarefa associada a esse vídeo 
será disponibilizada na plataforma Unicaflix, no acervo de documentos 
da aula de 29/06. 

[Atividade 2]  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! 

 

Glândulas 
endócrinas II [Livro 
14, Mód. 82] PARTE 

2 

[Atividade] Assista ao vídeo: 

How does the thyroid manage your metabolism? TED-Ed, YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=iNrUpBwU3q0As   

Instruções de execução e entrega da tarefa associada a esse vídeo serão 
disponibilizadas na plataforma Unicaflix, no acervo de documentos da 
aula de 29/06. 

https://www.youtube.com/watch?v=v-t1Z5-oPtU
https://www.youtube.com/watch?v=8dgoeYPoE-0
https://www.youtube.com/watch?v=-SPRPkLoKp8
https://www.youtube.com/watch?v=-SPRPkLoKp8
https://www.youtube.com/watch?v=iNrUpBwU3q0As


 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA BRUNO 

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

Mód 85 – 2ª Lei de Ohm Fazer os exercícios “verdes” (6 ao 9). Reforçar seu estudo 
exercitando com as questões 4 e 5. 

Assistir ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=y3BEWkHRNt8 

 Mód 86 – Associação de 
Resistores em Série 

Fazer os exercícios “verdes” (6 ao 9). Reforçar seu estudo 
exercitando com as questões 4 e 5.  

Assistir ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=igikE8euUmk 

 

[Atividade 2]  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! 

BIOLOGIA - BRUNNA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
2A -Todas as  
         3ªs e 4ªs. 

 

- Fórum: Avaliação 
formativa (1ª/2ª etapa) 

(2ºA) 

Fórum: Avaliação Formativa (1ªetapa) 

2ª atividade a ser validada: resolução dos exercícios 4 e 5 de 
aplicação com justificativa referente aos módulos 43 a 45. 

2B – Todas as 5ªs 
(2 aulas). 

Livro 15:  Módulo 45 – 
Análise qualitativa das 
populações. (2ºB) 

 

Resolução dos exercícios 1 ao 3 de aplicação referente ao 
módulo (2ºB) 

Fórum: Avaliação Formativa (1ªetapa) 

2ª atividade a ser validada: resolução dos exercícios 4 e 5 de 
aplicação com justificativa referente aos módulos 43 a 45. 

FÍSICA FÁBIO  

MÓDULOS/AULA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
2A -Todas as 
quintas-feiras. 
2B – Todas as 
quartas-feiras. 

 

 
Mód 43 – Mistura de 

gases 

Fazer os exercícios indicados do módulo para entrega via plataforma 
UnicaFlix – mód 42: 06, 07, 09. 
Reforçar seu estudo exercitando com as questões 08, 10, 11 e 16. 
Ver um  vídeo de apoio indicado por link externo na plataforma 
UnicaFlix.  Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=XHjDV9KZ4Wg 

https://www.youtube.com/watch?v=y3BEWkHRNt8
https://www.youtube.com/watch?v=igikE8euUmk
https://www.youtube.com/watch?v=XHjDV9KZ4Wg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


