
ROTEIRO DE ATIVIDADES 
 
 

ANO/SÉRIE: 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 

DICAS PARA O ALUNO 

 

*Organize o seu tempo e atividades para que não fique sobrecarregado. 

*Lembre-se que estudar de forma não presencial requer muita disciplina e organização. 

*Fique atento aos comunicados oficiais do Colégio por meio das redes sociais e evite compartilhar fake news. 

*Sempre que possível, tire um tempo para ler e se informar sobre o estado atual da COVID-19 em nosso País, 

Estado e Município. 

*Aproveite esse tempo em casa para se aproximar da sua família através de conversas e momentos juntos. Não se 

esqueça das precauções que devem ser tomadas para evitar a proliferação do vírus. 

*Tome os cuidados necessários, fique em casa e mantenha a calma. Logo estaremos juntos novamente. 

*ATENÇÃO: TODAS AS ATIVIDADES DESCRITAS NESTE PLANO SÃO REVISIONAIS. 

 

 

QUARTA (22/04/20) 

Geografia 

Leitura do capítulo 4 

Resolução das questões do livro SAS presentes na seção Agora é com você – página 44 

 

Literatura 

Atividade Revisional sobre “Trovadorismo” no livro SAS (ler o texto e responder no caderno as atividades 

da seção “Agora é com você) - Apostila 1 na página 29 

 

História 

Leitura do material didático no livro SAS – Capítulo 5 nas páginas 03 a 06 

 

Biologia 1 

Assistir a vídeo aula no Portal SAS (SASTV) – Capítulo 3 

https://app.portalsas.com.br/sastv/#/channels/1/videos/6054 

Elaborar um mapa mental do capítulo 4, referente as páginas 48 a 52 

 

Dica da Coordenação: O SAS está oferecendo aulas ao vivo todos os dias no seu canal do YouTube 

(https://www.youtube.com/user/sistemaaridesa). Aproveite ao máximo esse momento de aprendizado.  

QUINTA (23/04/20) 

https://app.portalsas.com.br/sastv/#/channels/1/videos/6054


 

Geografia 

Assistir a vídeo-aula no Portal SAS – Capítulo 4 

 

História 

Responder as questões abaixo. 

 

QUESTÃO 01. Sobre a formação do mundo grego. Quais os povos que se instalaram na região da 

península balcânica e suas contribuições para a formação das cidades independentes dessa região? 

QUESTÃO 02. O comercio marítimo era de fato algo predominante e forte entre os primeiros povos a 

habitarem a região. Contudo houve um retrocesso que fez surgir outros povos. Explique esse retrocesso e 

de que povo estamos falando? 

QUESTÃO 03. O que podemos entende sobre polis e como foi que surgiu? 

QUESTÃO 04.  As cidades gregas conseguiram se expandir até a Ásia menor. Explique como foi possível 

essa expansão? 

QUESTÃO 05. Descreva o cotidiano da polis espartana. Política, economia e sua organização social; 

Interpretação Textual 

Atividade Revisional de “Conhecimento do mundo” - Apostila 1, páginas 18 a 28. Identificar em seu caderno 

as principais áreas de conhecimento de mundo na interpretação textual. 

 

 

Física 

Assitir a vídeo-aula no Portal SAS – Capítulo 1 na 2ª Parte (MRUV) 

Resolver as questões 1, 2 e 3 da página 23 

SEXTA (24/04/20) 

 

Física 

Resolver as questões 6 e 7 da página 24 

 

Espanhol 

Assistir aos vídeos: 

Vídeo aula no Portal SAS - Los meses y las estaciones del ano   

Vídeo aula proposta Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=zo-ey3b_xsw 

Ouvir a música disponivel no Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=yglz5bzpbys  

 

Gramática 

Resolver as atividades da seção Para Compreender - Capítulo 6, questões 1 a 5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZO-ey3B_XSw
https://www.youtube.com/watch?v=YglZ5BzPbYs


Biologia 1 

Resolução das atividades ENEM E VESTIBULARES – Páginas 64 a 66 (questões 7 a 10). 

 

 

SEGUNDA (27/04/20) 

Espanhol 

Resolver os exercícios das páginas 35, 39, 40 y 41 (somente a interpretação de texto) 

 

 

Biologia 1 

Resolução das atividades ENEM E VESTIBULARES – Páginas 64 a 66 (questões 11 a 13). 

 

Geografia  

Elaborar um pequeno resumo destacando os pontos: 

*Interpretação e o cálculo de escalas cartográficas 

*Desenhar no caderno os três principais tipos de projeções 

*Principais tecnologias usadas hoje pela cartografia 

 

Matemática Fundamental 

Responder todas as questões da seção Atividades Propostas – Aula 3 

 

 

 
 
 


