
 COC ATIBAIA- ENSINO MÉDIO- 1ª SÉRIES 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS- SEMANA DE 10 a 14/08- 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 6 – Módulo 
17: Elementos da 
narrativa do 
Conto 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=c-rge5nGRyk Livro 6, 
módulo 16: p. 89 (ex. 14, 15 e 16). 

Atividade para nota: Exercícios de aplicação – livro 6 – módulo 17: p. 
85-86 (Ex. 1 e 2). 

Tarefa: Exercícios de aplicação – livro 6 – módulo 17: p. 85-86 (Ex. 3). 
 

 LITERATURA  

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

Livro 8: 
Módulo 45 – 
Romantismo 
no Brasil. 

 

Revisão do conteúdo anterior: resolução dos exercícios de aplicação módulo 
37- pgs 38- exercícios 1,2 e 3.  
Obs: o livro 7 será retomado assim que terminarmos o conteúdo do livro 8. 
Resolução dos exercícios de aplicação módulo 45 – livro 8.  
Vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=HoaCn9VnY2w&t=856s 
Leitura dos módulos e resumo feito no caderno. 

 

GRAMÁTICA 

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

 

Módulo 16 – 
Pronome 

demonstrativo e 
pronome 
indefinido 

(exercícios). 

Assista ao vídeo de apoio sobre pronomes indefinidos e faça as anotações que 
achar pertinente para reforçar o conteúdo. 
Vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=SIUg6pQd_E8 
Exercícios 10 a 13 do módulo 16 – resolva os exercícios e justifique suas 
respostas. (Não enviar atividade). 

 

FILOSOFIA 

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

Livro 6. 
Módulo 18.  A 
Filosofia de 
Emmanuel 
Kant p.229 

 

Vídeo / caso professor não consiga acessar a aula - Pesquisar no Portal 
do Aluno Aulas COC – Kant.  

Exercícios Módulo 18 (não é para entrega) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-rge5nGRyk
https://www.youtube.com/watch?v=HoaCn9VnY2w&t=856s
https://www.youtube.com/watch?v=SIUg6pQd_E8


SOCIOLOGIA 

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

Módulo -Módulo 18 – As 
recentes mudanças  no trabalho 
contemporâneo  

Aplicação 1,2,3. 

Propostos na Apostila 06- módulo18  exercícios 6 até 16 

 
 Módulo 19 – A noção de 

trabalho 

para Max Weber  

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 39 e 40 Livro 7 – Módulo 39  - Conquista e colonização da América - Ingleses -  aula  
ao vivo  plataforma UNICACLASS  + retomada de conteúdo aula anterior 
(características gerais) – Módulo 38 (Conquista espanhola). Produção de 
fichamento  - Livro 7  – Conquista da América pelos  Ingleses  – p 110 a 111. 
LINK de apoio: vídeo aulas  – https://www.youtube.com/watch?v=--
C7Uq09PSw- Colonização espanhola e inglesa na América.  

 
 

 Livro 7 – Módulo 40  - Conquista e colonização da América  pelos portugueses 
-  aula  ao vivo  plataforma UNICACLASS  + retomada de conteúdo aula 
anterior (características gerais) – Módulo 39 (Conquista inglesa). Produção de 
fichamento  - Livro 7  – Conquista da América pelos  portugueses  – p 113 a 
116. LINK de apoio: vídeo aulas  – 
https://www.youtube.com/watch?v=qEsl6_C9Jqg - O início da colonização 
portuguesa. 

 

GEOGRAFIA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
1A -Todas as 2ªs 
e 4ªs. 
1B – Todas as 2ªs 
e 4ªs. 
1C – Todas as 3ªs 
e 4ªs. 

Mod 29: Aquíferos: 
Geopolítica da água 

Resolução de exercícios do livro 5; mod 29; 1 ao 5. Faça um 
texto sobro o Aquífero Guarani. ASSISTIR À VÍDEO-AULA :  A 

geopolítica da água. Fazer os exercícios 6 ao 16 do mod 29. 

 Mod 30: 
Hidreletricidade no 
Brasil e no mundo 

Resolução de exercícios do livro 5; mod 30; 1 ao 5. Produção de 
texto: A polêmica da usina de Belo Monte. ASSISTIR À VÍDEO-

AULA : Hidreletricidade no Brasil e no mundo. Exerc. 16-mod 30-
entrega via plataforma da atividade solicitada. 

 

 

ENGLISH 

ARTES 

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

 

O avanço do 
espaço teatral. 

Teatro de 
objetos. 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=g4sNzCzSL70 

 

https://www.youtube.com/watch?v=--C7Uq09PSw-
https://www.youtube.com/watch?v=--C7Uq09PSw-
https://www.youtube.com/watch?v=qEsl6_C9Jqg
https://www.youtube.com/watch?v=g4sNzCzSL70


DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 

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

 

Livro 

Grupo 4 p.83- Vídeo para iniciar a unidade:  
https://www.youtube.com/watch?v=rPoet-y4a5U  
Adverbs of Frequency p. 84 
Explicação na apostila e com compartilhamento de tela: 
https://www.mundovestibular.com.br/estudos/ingles/adverbios-de-
frequencia-em-ingles/ 
Exercícios de Aplicação p. 88 1 e 2. Exercício para enviar: p. 89, exercício 
3, com explicação sobre a resposta. Extra Exercises p. 89 4 and 5 
 

 

 

QUÍMICA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 
1A -Todas as 3ªs 
e 4ªs. 
1B – Todas as 
3ªs e 5ªs. 
1C – Todas as 
3ªs e 5ªs. 
 
 

Mód. 35 – Setor 231 – pág. 198 
Forças Intermoleculares 

Pesquisar sobre ligações peptídicas no DNA. 
Resolver os exercícios 06 e 07 verdes – pág. 200 

 Mód. 36 – Setor 231 – pág. 206 
Ponto de Fusão e Ebulição dos 
compostos 

Relação das moléculas com o nosso dia a dia. Resolver os 
exercícios 06 e 07 verdes – pág. 209. 

 

 

 

 

BIOLOGIA - MAINARA 

DATA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 

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

 

Vertebrados - 
Anfíbios [Livro 5, 

Mód. 30] 

Assista aos vídeos: 
 
[Não se esqueça de ativar a legenda!] 

*Disappearing frogs, TED-Ed, YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=NvP6j4Dj0VA  

*Esse vídeo trará uma percepção complementar do assunto 
abordado pelo material modular no quadro “Os anfíbios e as 
mudanças climáticas”, Livro 5, frente 241, pág. 254. 

1This is how a tadpole transforms into a frog, The Dodo, YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=gmlaclb3K2o   

2See a salamander grow from a single cell in this incredible time-
lapse, National Geographic, YouTube, [Relembrando a embriologia] 
https://www.youtube.com/watch?v=SEejivHRIbE 

1,2O conteúdo desses vídeos será abordado ao longo da aula síncrona 
– reveja-os em um momento assíncrono para consolidar seus 

https://www.youtube.com/watch?v=rPoet-y4a5U
https://www.mundovestibular.com.br/estudos/ingles/adverbios-de-frequencia-em-ingles/
https://www.mundovestibular.com.br/estudos/ingles/adverbios-de-frequencia-em-ingles/
https://www.youtube.com/watch?v=NvP6j4Dj0VA
https://www.youtube.com/watch?v=gmlaclb3K2o
https://www.youtube.com/watch?v=SEejivHRIbE


aprendizados! Tarefa. Assista ao vídeo instrucional sobre os Biomas 
Brasileiros:  

Principais biomas brasileiros, Estudante Eficiente, YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=A7WZ5iandqc  

Reflita sobre o conteúdo apresentado e então responda à questão 
02 (itens a e b) do mód. 30 (Livro 5, Frente 241, pág. 276).  
Proceda com o envio do registro fotográfico via plataforma 
UnicaClass no item [TAREFA] da semana. 
Acesse os slides de aula para revisão dos conceitos! 

 

BIOLOGIA - BRUNNA 

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

 

Livro 6: Módulo 17 
– Cloroplasto e 
fotossíntese (II) – 
fase escura e 
diferentes 
metabolismos 
vegetais 

 

Resolução dos exercícios de aplicação módulo 17 – livro 6. 

 

 

FÍSICA BRUNO 

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

MÓD 22 – Energia 
Mecânica 

Fazer Exercícios “verdes” (6 ao 9). 
Reforçar seu estudo resolvendo as questões 4 e 5. 
Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cyRn0Hla-TM 

 

 

FÍSICA FÁBIO  

DIA/SALA CONTEÚDO ORIENTAÇÕES/TAREFAS 

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

 
 

 
Mód 15 – O vetor 
aceleração e suas 
componentes 
tangencial e 
centrípeta (parte 
1) 

*Sobre o módulo em questão, FAÇA POR VOCÊ (SEMPRE É POR 
VOCÊ): reforce seu estudo exercitando com as questões 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 13. Para entrega via plataforma: Exercício 06 da pág 
171.  

Youtube:  aceleração vetorial – assistir a partir de 8 min e 08 

segundos 

https://www.youtube.com/watch?v=DLCbchTMMNA&t=18s 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A7WZ5iandqc
https://www.youtube.com/watch?v=cyRn0Hla-TM
https://www.youtube.com/watch?v=DLCbchTMMNA&t=18s


 

 

 

MATEMÁTICA- LEANDRO 

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

Módulo 30 – 
Razões 

trigonométricas 
no triângulo 

retângulo 

Faça uma leitura da parte teórica nas páginas 100, 101 e 102. Sugiro 
que estude o exemplo proposto nestas páginas. Produção de mapa 
conceitual – Razões trigonométricas (seno, cosseno e tangente). 
Sugiro que faça os exercícios 5, 6, 7, 8 e 9 (páginas 106 e 107). Não é 
preciso enviar via plataforma, entretanto, eles darão uma boa base 
para você resolver qualquer exercício relacionado a este conteúdo. 

 Módulo 30 – 
Razões 

trigonométricas 
no triângulo 

retângulo 
(continuação) 

Produção de mapa conceitual – Razões trigonométricas (seno, 
cosseno e tangente). Sugiro que faça os exercícios 10, 11, 12 e 16 
(páginas 107 e 108). Não é preciso enviar via plataforma, entretanto, 
eles darão uma boa base para você resolver qualquer exercício 
relacionado a este conteúdo. 

1B -Todas as 2ªs 
e3ªs.  
 

Módulo 29 – 
Teorema de 
Pitágoras – 
Aplicações 

(continuação) 

Faça uma leitura da parte teórica na página 70. Sugiro que estude o 
exemplo proposto na página 71. Produção de mapa conceitual – 
Teorema de Pitágoras. Sugiro que faça os exercícios 11, 13, 14, e 16 
(páginas 96 e 97). Não é preciso enviar via plataforma, entretanto, 
eles darão uma boa base para você resolver qualquer exercício 
relacionado a este conteúdo. 

 Módulo 30 – 
Razões 

trigonométricas 
no triângulo 

retângulo 

Faça uma leitura da parte teórica nas páginas 100, 101 e 102. Sugiro 
que estude o exemplo proposto nestas páginas. Produção de mapa 
conceitual – Razões trigonométricas (seno, cosseno e tangente). 
Sugiro que faça os exercícios 5,6, 7, 8 e 9 (páginas 106 e 107). Não é 
preciso enviar via plataforma, entretanto, eles darão uma boa base 
para você resolver qualquer exercício relacionado a este conteúdo. 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA- ZELL-  

DIA Conteúdo Orientações 
1A -Todas as 

terças-feiras. 

1B – Todas as 

terças-feiras. 

1C – Todas as 

terças-feiras. 

Mod. 28 - Função de 
2º grau – 
RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS com 
máximos e mínimos 

Revisão do conteúdo da aula anterior (Mod. 26 e 27 - Função de 2º 
grau e gráficos ). Resolução dos exercícios extras (mod. 28). 
Exercícios: 8 e 9 - mod. 28. 

 

 

 

 

 

 


