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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 

(22/06) 

Mat.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Atividade avaliativa: 

frações (capítulo 5) Às 07:30 será enviado via ClassApp  o 

arquivo com a atividade avaliativa, 

juntamente com o link para a Zoom. 

Essa atividade poderá ser 

desenvolvida online até às 9 horas. 

Ao finalizar a avaliação, o aluno 

deverá enviar a resolução via 

ClassApp. 

É obrigatório que o aluno esteja com 

a câmera ligada. 

Livro Bernoulli, capítulo 

5. 

Enviar foto da resolução da 

atividade ao momento que sair da 

Zoom. 

 

Prazo máximo: 09 horas. 

 

Valor: 15 pontos. 

Matemática (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Devolutiva da 

avaliação. 

Acessar e assistir o vídeo com a 

resolução da atividade. 

 

Faça as correções, se necessário. 

 

O link será 

encaminhado via 

ClassApp. 

***************** 
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A recuperação será quinta feira 

(25/06), 10h. 

 

O aluno que não atingir 70% de 75 

pontos, ou seja, abaixo de 53, será 

comunicado para fazer a 

recuperação no dia 25/06. 

Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Testes - Página 76. Durante a aula pelo ZOOM, teremos a 

realização das atividades Testes, da 

página 76. Os alunos que não tiverem 

atingido os 70% da nota dada em 

todo o bimestre será comunicado de 

uma atividade extra a ser feita no 

horário de 10:45 até as 11:30, pelo 

Google Forms.  

Livro Bernoulli *** 

 

Redação 

10:45 às 11:30 

Google Forms Atividade no Google Forms para os 

alunos que não atingiram os 70% da 

nota dada neste bimestre.  

Google Forms *** 

 

 

 

 

Terça-feira 

(23/06) 

Port. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Aula online. Revisão - Bate - papo. O link será enviado via 

ClassApp. 

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

Português 

08:15 às 09:00 

Revisão - Classe 

gramatical 

1° passo: Assistir o vídeo. 

2° passo: Identificar um erro no 

conteúdo do vídeo. 

Link: 

https://www.youtube.c

Lembrando que não estudamos 

todas as classes gramaticais, 

https://www.youtube.com/watch?v=HHZb4DGKuik
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3° Escrever o erro que você encontrou 

(pode ser no corpo da mensagem) e 

enviar pelo ClassApp. 

om/watch?v=HHZb4DG

Kuik 

portanto, foque na que já 

estudamos. 

Enviar até 12:00, da presente data 

(23/06). 

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 
Correção dos 

exercícios  de 

aprendizagem  

Discussão sobre 

impactos ambientais 

da extração de 

recursos minerais e 

energéticos  

Exercícios de aprendizagem do 8 ao 

15 

 

Discussão sobre os impactos 

ambientais 

 Páginas 57 e 58. 

 

 

Página 58 a 61. 

Link para aula Zoom será 

disponibilizado via classapp 

Geografia 

10:00 às 10:45 

Tá na mídia Acessar através do  Qr Code e fazer 

um resumo sobre as informações dos 

aspectos em relação a famosa área de 

exploração mineral no Brasil. 

Página 60. ----------------------------------------- 

Geografia 

10:45 às 11:30 

Atividade avaliativa Fazer no caderno as questões 16 ao 

20. 

Fazer os teste e criar gabarito . 

Página 62. 

 

Página 65 ao 70. 

 

Enviar as atividades dia 26-06 via 

Whatsapp até as 12 a.m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HHZb4DGKuik
https://www.youtube.com/watch?v=HHZb4DGKuik
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Quarta-feira 

(24/06) 

Hist.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Revisão Faremos uma revisão do conteúdo 

que foi aplicado no bimestre. 

Livro Bernoulli  

História 

08:15 às 09:00 

Revisão Assistir ao seguinte vídeo: 

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

2p0HUCfBfAE 

Youtube  

História 

09:00 às 09:45 

Revisão Assistir ao seguinte vídeo: 

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

K8p0NsNdcjE&t=77s 

Youtube  

Português 

10:00 às 10:45 

Aula invertida - 

Classes de palavras 

Ler o conteúdo, identificando o que 

já estudamos e o que não 

estudamos. 

Link: 

https://www.normacult

a.com.br/classes-

gramaticais/ 

Não será necessário o envio de 

atividade. 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Feedback alunos Aula online. Bate-papo para refletir 

sobre o estudo remoto. 

O link será enviado via 

ClassApp. 

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

Arte 

11:30 às 12:15 

Visitando Museus Acesse o link, escolha um local e 

divirta-se. 

Link: 

https://www.eravirtual.

org/ 

Não será necessário o envio de 

atividade. 

 

 

 

OPEE (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Bullying e nossa 

relação com ele na 

escola: O respeito 

em Prática 

Bate-papo e explicações sobre 

bullying e respeito por meio da aula 

do Zoom 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.

us/j/74726212071?pwd

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

https://www.youtube.com/watch?v=2p0HUCfBfAE
https://www.youtube.com/watch?v=2p0HUCfBfAE
https://www.youtube.com/watch?v=K8p0NsNdcjE&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=K8p0NsNdcjE&t=77s
https://www.normaculta.com.br/classes-gramaticais/
https://www.normaculta.com.br/classes-gramaticais/
https://www.normaculta.com.br/classes-gramaticais/
https://www.eravirtual.org/
https://www.eravirtual.org/
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Quinta-feira 

(25/06) 

=SmNlK1dSV3JWQXFW

MlZzVmNQN2VIdz09 

ID da reunião: 747 2621 

2071 

Senha: vitoria 

Filosofia 

08:15 às 09:00 

Preconceito na 

Escola - O que fazer? 

Assistir ao vídeo Bullying: O que é e 

como diminuí-lo? e ler as páginas 89 

e 90 com o tema Preconceito na 

Escola. 

Depois conversar em família se você 

já viu essas atitudes acontecendo, se 

você já sofreu bullying ou já foi o que 

praticou alguma vez. Essa reflexão 

em família deve ser usada para 

partilha de experiências. 

Alunos com a nota somada inferior a 

53 serão comunicados e receberão 

uma avaliação durante a semana 

para recuperação dos pontos. 

Link para o vídeo: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=v-

5TfJ39sC0 

 

Livro Bernoulli Filosofia 

páginas 89 e 90. 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno.  

Matemática 

09:00 às 09:45 

Frações (revisão e 

preparação para a 

recuperação) 

Momento destinado para revisão e 

tira dúvidas com a professora. 

Sugiro que refaça os exercícios da 

avaliação como método de estudo 

para a recuperação. 

Livro Bernoulli, capítulo 

5. 

 

Exercícios da avaliação. 

 

WhatsApp da 

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

https://www.youtube.com/watch?v=v-5TfJ39sC0
https://www.youtube.com/watch?v=v-5TfJ39sC0
https://www.youtube.com/watch?v=v-5TfJ39sC0
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professora para 

dúvidas. 

Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

 

 

 

 

 

 

Frações  

 

 

ALUNOS EM RECUPERAÇÃO:  

 

Às 10h será enviado via ClassApp  o 

arquivo com a atividade avaliativa, 

juntamente com o link para a Zoom. 

Essa atividade poderá ser 

desenvolvida online até às 11h. 

Ao finalizar a avaliação, o aluno 

deverá enviar a resolução via 

ClassApp. 

É obrigatório que o aluno esteja com 

a câmera ligada. 

ALUNOS QUE NÃO ESTÃO EM 

RECUPERAÇÃO:  

Não precisa entrar na Zoom. 

 

Resolução de exercícios: 

página 107, número 1 

página 108, número 4 

página 109, números 10 e 11 

página 110, números 13 e 15 

Livro Bernoulli. ALUNOS EM RECUPERAÇÃO:  

Enviar foto da resolução da 

atividade ao momento que sair da 

Zoom. 

 

Prazo máximo: 11 horas 

 

ALUNOS QUE NÃO ESTÃO EM 

RECUPERAÇÃO:  

 

Não é necessário o envio das 

resoluções. 

Matemática (Zoom) 

10:45 às 11:30 
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página 112, números 20 e 21 

 

Educação Física 

11:30 às 12:15 

Esportes de invasão Assistir a vídeo aula que será enviada 

via ClassApp e realizar a atividade 

que será proposta 

YouTube, Google Enviar o material solicitado, para o 

professor dia 29/06 até às 17:00 

horas , pois, a atividade valerá 

como recuperação para os alunos 

que não alcançarem as notas 

previstas. 

 

 

Sexta-feira 

(26/06) 

Inglês 

07:30 às 08:15   

O artigo definido The Realização COLETIVA da página 39, 

exercício 1, 2 e 3. 

Caso não consiga realizar sozinho, 

aguarde a aula do Zoom. 

Alunos com a nota somada inferior a 

53 serão comunicados e receberão 

uma avaliação durante a semana 

para recuperação dos pontos. 

Explicação no livro, 

páginas 36, 37, 38 e 39. 

 

Aula do Zoom. 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

Inglês  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

O artigo definido The Explicação do conteúdo artigo 

definido The e dos exercícios 

propostos. 

Realização COLETIVA da página 39, 

exercício 1, 2 e 3. 

Explicação no livro, 

páginas 36, 37, 38 e 39. 

Link para aula do Zoom:  

https://us04web.zoom.

us/j/76928765596?pwd

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 
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=UHEvUWRmT0VDK1l1

SC90cm9KSFQvdz09 

ID da reunião: 769 2876 

5596 - Senha: vitoria 

Ciências   

09:00 às 09:45 

Conferência do 

gabarito 

Fatores bióticos e 

Fatores abióticos 

1° passo: Conferir o gabarito. 

2° passo: Ler o conteúdo do livro, 

páginas 63 até 75. 

 

O gabarito será enviado 

via ClassApp. 

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

Ciências 

10:00 às 10:45 

Fatores bióticos e 

Fatores abióticos 

Continuar a leitura das páginas 63 

até 75. 

Livro Bernoulli. ************************** 

Ciências  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Resolução de 

exercícios 

Faremos os exercícios oralmente na 

aula zoom. 

O link será enviado via 

ClassApp. 

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

 

 


