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9º Ano do Ensino Fundamental 

Observações: 1 – ATENÇÃO! Fiquem atentos a entrega das atividades, conforme a instrução de cada professor. 

2 – Os professores responderão as mensagens, seja para dúvidas ou para devolutivas, apenas entre 7h30` e 12h15` atente-se a esse horário. 

3 – Os trabalhos encaminhados fora do período estipulado serão avaliados com 50% do valor da nota.  

4  –  Plantão de dúvida: os professores estarão disponíveis nos dias de suas aula, caso suas dúvidas sejam enviadas posteriormente a este horário, será 

respondida somente na aula seguinte. 

Dia da 

Semana 

Disciplina Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser encaminhado pelo 

aluno 

 

 

 

 

Segunda-feira 

(08/06) 

 

Redação  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Entrevista - um olhar 

para o outro, página 

68.  

Compreender o que é uma entrevista 

e como se constrói este tipo de texto. 

Conhecer alguns tipos de entrevista. 

Realizar as atividades da página 79, 

nºs 1, 2, 6, 9. O professor enviará o 

gabarito para correção pelo ClassApp 

para que os alunos realizem a 

autocorreção.   

Livro Bernoulli.  *** 

Inglês   

8:15 às 9:00 

More about it 

Pages. 48 a 51 

 

Fake News 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre More 

about it/ Fake News que estará 

disponível no site do Colégio Ágora, 

canal do YouTube. (O link do vídeo será 

enviado pelo ClassApp).  

* Passo 2 - Realizar as atividades da 

página 49 a 51. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 

2: Páginas 49 a 51. 

 

 

*************************** 
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Inglês (Zoom) 

9:00 às 9:45 

More about it 

Pages. 48 a 51 

 

Fake News 

* Explicação de  More about it/ Fake 

News tendo como material didático os 

slides que foram usados no vídeo. Os 

exemplos contidos nos slides são 

retirados da parte textual do livro. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 49 a 51. 

* Será observada toda a 

participação do aluno, desde o 

acesso ao vídeo, a realização das 

atividades até a participação no 

ZOOM. Esta participação valerá + 

de conceito. 

Filosofia  

10:00 às 10:45 

As mídias e o Ensino 

Remoto - Como elas 

estão mudando a 

forma de estudar. 

Trabalho a ser realizado pelo Tik Tok 

ou Stories do Instagram.  

Grave um vídeo explicando como está 

a relação do uso da tecnologia e redes 

sociais para estudar. Como as redes 

sociais e mídias estão relacionadas 

com o ensino remoto? 

Use do bom humor, criatividade, 

exalte os pontos positivos e fique livre 

para criar. Essa reflexão é importante 

e muito atual. 

Vídeo modelo será postado 

na página do instagram 

@vivisrlouzada e será 

enviado pelo Classapp. 

 

 

O envio desse vídeo deverá ser 

feito até 09/06 às 17h00. 

Use as ferramentas do Tik Tok ou 

Instagram para gravar seu vídeo. 

Se postar em alguma dessas redes 

sociais marque meu @. 

@vivisrlouzada 

Você também tem a opção de me 

enviar de maneira privada pelo 

ClassApp.  

OPEE (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Escolhas 

Profissionais - 

Profissão na Prática 

Trabalho de pesquisa e ajuda coletiva 

para realização da página 58 e partilha 

das atividades. 

Trazer o livro de OPEE para a aula do 

Zoom.  

Livro OPEE 

Link para aula do Zoom:  

https://us04web.zoom.us/j

/76956254154?pwd=MVIw

Rmt5M0hJQW55N1ZicUtZc

3p6dz09 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

Lembre de fazer essas atividades 

durante a aula e não deixar 

acumular, no nosso retorno darei 

visto em todas. 
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ID da reunião: 769 5625 

4154 

Senha: vitoria 

 

 

 

Terça-feira 

(09/06) 

 

Matem. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Relações 

Trigonométricas de 

um Triângulo 

Retângulo 

Aula online via Zoom. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Acompanhar a aula com o livro e 

caderno. 

Livro Bernoulli, páginas 100 

a 103. 

************** 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Relações 

Trigonométricas de 

um Triângulo 

Retângulo 

Resolução de exercícios: 

 

Página 104, números 4, 5, 6, 7 e 8. 

 

Desenvolva as atividades nesse 

horário. 

Bernoulli Play. 

 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

 

Estou disponível para 

dúvidas até as 9h. 

Enviar, via ClassApp, foto com a 

resolução dos exercícios. 

 

Valor: 5 pontos. 

 

Enviar até às 17h, deste mesmo 

dia. 

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

 Crise econômica 

europeia: 

perspectivas. 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7596068

8734?pwd=eHlPcW85RTNHSHFoN1Zj

clNVeklxZz09 

ID da reunião: 759 6068 8734 

Material de apoio Bernoulli  

página 30. 

Mantenha-se conectado. 
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Senha: 2NqKq3 

Geografia 

10:00 às 10:45 

Rever antecedentes 

históricos 

explanados na aula. 

A Zona do Euro. 

 
 

Tira- dúvidas. 

3ª,4ª,5ª até as 13:h. 

Port. (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Avaliação online  

Orações 

subordinadas 

adjetivas 

Avaliação online no Meu Bernoulli 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77981848

335?pwd=WUtyeWJHODlBSkk1Q1Jhd

0t0L1NOUT09 

ID da reunião: 779 8184 8335 

Senha: 1tcZLb 

Você terá que acessar o 

Meu Bernoulli  em seguida 

em unidade de 

aprendizagem do capítulo 5 

acessar e ir em avaliação de 

Língua Portuguesa. 

A avaliação estará disponível 

somente dia 09/06 e você terá 50 

minutos para realizar. 

Valor: 20,0 pontos 

 

Quarta-feira 

(10/06) 

História 

07:30 às 08:15 

Era Vargas 
Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo B4, 

Era Vargas. 

Páginas 92 a 97. 

 

História 

08:15 às 09:00 

Era Vargas 
Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo B4, 

Era Vargas. 

Páginas 97 a 101. 

 

https://us04web.zoom.us/j/77981848335?pwd=WUtyeWJHODlBSkk1Q1Jhd0t0L1NOUT09
https://us04web.zoom.us/j/77981848335?pwd=WUtyeWJHODlBSkk1Q1Jhd0t0L1NOUT09
https://us04web.zoom.us/j/77981848335?pwd=WUtyeWJHODlBSkk1Q1Jhd0t0L1NOUT09
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Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Era Vargas Na aula do zoom daremos 

continuidade ao conteúdo do capítulo. 

Livro Bernoulli, capítulo B4, 

Era Vargas. 

Páginas 102 a 107. 

 

Física  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Movimento 

uniforme 

Link de acesso ao Zoom será enviado 

antes da aula . Livro Bernoulli 
 

Física 

10:45 às 11:30 

Movimento 

uniforme 

Revisão do conteúdo trabalhado na 

aula . Livro Bernoulli 
Exercícios enviados pelo email. 

 

 

 

 


