
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
COORDENAÇÃO 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E 

ENSINO MÉDIO 
 

 

DISTRIBUIÇÃO DE DISCIPLINAS POR BLOCOS  

Ensino Fundamental 2 

 

Datas de 
envio de 

atividades 
aos/às 

alunos/as 

 
6º ano 

 

 
7º ano 

 

 
8º ano 

 

 
9º ano 

 

Prazos para a 
devolutiva das 

atividades pelos 
alunos/as 

05/10 

 
2º Bloco: português, 
história, arte, 
informática 
 (Resp.: a definir) 
 
 

 
2º Bloco: 
matemática, 
geografia, ciências  
(Resp.:  a definir) 
 

 
2º Bloco: matemática, 
arte, espanhol  
(Resp.: a definir) 
 
 
 

 
1º Bloco: inglês, francês, 
espanhol, história, 
geografia e português  
(Resp.: a definir)  

 
Devolução das 
atividades até 
dia 20/10 

13/10 

 
3º Bloco: inglês, 
francês, espanhol, 
educação física 
(Resp.: a definir) 
 
 
 

 
3º Bloco: 
português, história, 
teatro [ou artes 
visuais], 
informática) 
(Resp.: a definir) 
 
 

 
3º Bloco: história, 
inglês, francês   
(Resp.: a definir) 
 
 
 

2º Bloco: ciências, 
matemática, educação 
física, sociologia, 
educação e sexualidade 
(Psicologia) e teatro 
(Resp.: a definir) 

 
Devolução das 
atividades até 
dia 27/10 
 

19/10 

 
1º Bloco: 
matemática, 
geografia, ciências  
(Resp.: Luciana) 
 
 

 
1º Bloco: inglês, 
francês, espanhol, 
educação física 
(Resp.: Gisele) 
 

 
1º Bloco: português, 
geografia, educação 
física, ciências  
(Resp.: Elson) 
 
 

 
1º Bloco: inglês, francês, 
espanhol, história, 
geografia e português  
(Resp.: Rita) 

Devolução das 
atividades até 
dia 03/11 

26/10 

 
2º Bloco: português, 
história, arte, 
informática 
 (Resp.: a definir) 
 
 
 
 

 
2º Bloco: 
matemática, 
geografia, ciências  
(Resp.:  a definir) 
 
 
 
 

 
2º Bloco: matemática, 
arte, espanhol  
(Resp.: a definir) 
 
 
 

2º Bloco: ciências, 
matemática, educação 
física, sociologia, 
educação e sexualidade 
(Psicologia) e teatro 
(Resp.: a definir) 

 
Devolução das 
atividades até 
dia 09/11 
 

03/11 

 
3º Bloco: inglês, 
francês, espanhol, 
educação física 
(Resp.: a definir) 
 
 
 

 
3º Bloco: 
português, história, 
teatro [ou artes 
visuais], 
informática) 
(Resp.: a definir) 
 

 
3º Bloco: história, 
inglês, francês   
(Resp.: a definir) 
 
 
 

 
1º Bloco: inglês, francês, 
espanhol, história, 
geografia e português  
(Resp.: a definir) 

Devolução das 
atividades até 
dia 17/11 



Ensino Médio 

 

Datas de 
envio 

aos/às 
alunos/as 

1º ano 
 

2º ano 
 

3º ano 
 

Prazos para a 
devolutiva das 

atividades pelos 
alunos/as  

05/10 
 

 
1º Bloco: inglês ou francês, 
matemática, química, arte, 
filosofia e sociologia   
(Obs.: Cada professor/a 
será responsável pelo envio 
das atividades referentes a 
sua disciplina) 

 
1º Bloco: química, teatro, 
biologia, espanhol, geografia 
e história  
(Obs.: Cada professor/a será 
responsável pelo envio das 
atividades referentes a sua 
disciplina) 

 
1º Bloco: inglês ou francês, 
matemática, química, geografia 
e português  
(Obs.: Cada professor/a será 
responsável pelo envio das 
atividades referentes a sua 
disciplina) 

 
Devolução das 
atividades até 
dia 20/10 

13/10 
 

 
2º Bloco: história, geografia, 
biologia, educação física, 
português, espanhol e 
física 
(Obs.: Cada professor/a 
será responsável pelo envio 
das atividades referentes a 
sua disciplina) 
 

 
2º Bloco: matemática, inglês 
ou francês, educação física, 
português, filosofia, física e 
sociologia 
(Obs.: Cada professor/a será 
responsável pelo envio das 
atividades referentes a sua 
disciplina) 

 
2º Bloco: história, biologia, 
educação física, filosofia, 
sociologia e física 
(Obs.: Cada professor/a será 
responsável pelo envio das 
atividades referentes a sua 
disciplina) 

 
Devolução das 
atividades até 
dia 27/10 
 
 
 
 
 
 

20/10 

CONPEEX 2020 CONPEEX 2020 CONPEEX 2020 ------------ 

26/10 

 
1º Bloco: inglês ou francês, 
matemática, química, arte, 
filosofia e sociologia   
(Obs.: Cada professor/a 
será responsável pelo envio 
das atividades referentes a 
sua disciplina) 

 
1º Bloco: química, teatro, 
biologia, espanhol, geografia 
e história  
(Obs.: Cada professor/a será 
responsável pelo envio das 
atividades referentes a sua 
disciplina) 

 
1º Bloco: inglês ou francês, 
matemática, química, geografia 
e português  
(Obs.: Cada professor/a será 
responsável pelo envio das 
atividades referentes a sua 
disciplina) 
 

 
Devolução das 
atividades até 
dia 09/11 
 
 
 

03/11 

 
2º Bloco: história, geografia, 
biologia, educação física, 
português, espanhol e 
física 
(Obs.: Cada professor/a 
será responsável pelo envio 
das atividades referentes a 
sua disciplina) 

 
2º Bloco: matemática, inglês 
ou francês, educação física, 
português, filosofia, física e 
sociologia 
(Obs.: Cada professor/a será 
responsável pelo envio das 
atividades referentes a sua 
disciplina) 

 
2º Bloco: história, biologia, 
educação física, filosofia, 
sociologia e física 
(Obs.: Cada professor/a será 
responsável pelo envio das 
atividades referentes a sua 
disciplina) 

 
Devolução das 
atividades até 
dia 17/11 
 
 
 
 
 
 

09/11 

 
1º Bloco: inglês ou francês, 
matemática, química, arte, 
filosofia e sociologia   
(Obs.: Cada professor/a 
será responsável pelo envio 
das atividades referentes a 
sua disciplina) 

 
1º Bloco: química, teatro, 
biologia, espanhol, geografia 
e história  
(Obs.: Cada professor/a será 
responsável pelo envio das 
atividades referentes a sua 
disciplina) 

 
1º Bloco: inglês ou francês, 
matemática, química, geografia 
e português  
(Obs.: Cada professor/a será 
responsável pelo envio das 
atividades referentes a sua 
disciplina) 
 

 
Devolução das 
atividades até 
dia 23/11 
 
 
 

 


