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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 

(18/05) 

 

Redação   

07:30 às 08:15 

Conhecer mais um 
poucos das estratégias 
argumentativas usadas 
em um texto 

Os alunos irão receber um texto pelo 

ClassApp sobre Estratégias Argumentativas 

para a leitura. Também deverão ver o vídeo 

que será enviado sobre o mesmo assunto. 

A leitura e o vídeo serão a base da aula das 

08:15. 

Texto e link do vídeo enviado 

pelo ClassApp 

Vídeo: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=heN9PLlFmMA 

*** 

Redação  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Oficina de Texto Online Oficina de texto com orientação do 

professor para a produção de um texto com 

elementos argumentativos.  

Pesquisa na Internet. 

Caderno de Redação. 

Texto e vídeo enviados . 

Enviar foto da produção do texto 

até as 17h, respondendo o 

ClassApp “Envio de Texto 

Argumentação”.  

Valor: 15 pontos 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Correção dos exercícios 

da aula (13/05) Acessar e assistir o vídeo com a correção 

das atividades. 

Se necessário, fazer as devidas correções. 

Caderno com as atividades. Não é necessário enviar as 

atividades corrigidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=heN9PLlFmMA
https://www.youtube.com/watch?v=heN9PLlFmMA
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O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Cálculo da média em 

uma tabela de 

frequência. 

Moda. 

Mediana. 

Aula online via Zoom. 

Link será encaminhado pelo ClassApp e 

WhatsApp. 

Acompanhar a aula com o 

livro Bernoulli, páginas 52, 

53, 55, 56 e 57. 

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

Mat.   

10:45 às 11:30 

Cálculo da média em 

uma tabela de 

frequência. 

Moda. 

Mediana. 

Resolução de exercícios: 

Página 53, número 29. 

Página 56, números 31, 32 e 33. 

Página 57, número 34. 

Livro Bernoulli. 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

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

 

 

 

Terça-feira 

(19/05) 

 

Português 

07:30 às 08:15 

Termos integrantes e 

acessórios e vocativo. 

Fazer exercícios de aprendizagem Páginas: 91 e 92 (22) Visto e correção na aula online 2ª 

horário (19/05). 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Termos acessórios e 

vocativo. 

Acesse o link para participar da aula online: 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79400595358?

pwd=M3N3d1MxYmRDTi9XSkh1YU5FcTY2

dz09 

 Visto e correção. 

https://us04web.zoom.us/j/79400595358?pwd=M3N3d1MxYmRDTi9XSkh1YU5FcTY2dz09
https://us04web.zoom.us/j/79400595358?pwd=M3N3d1MxYmRDTi9XSkh1YU5FcTY2dz09
https://us04web.zoom.us/j/79400595358?pwd=M3N3d1MxYmRDTi9XSkh1YU5FcTY2dz09
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ID da reunião: 794 0059 5358 

Senha: 5nvcCQ 

História 

09:00 às 09:45 

O governo de Napoleão 

e o Congresso de Viena. Assistir a vídeo aula que será encaminhadas 

no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo 5, O 

governo de Napoleão e o 

Congresso de Viena. 

Páginas 46 a 48 

 

História 

10:00 às 10:45 

O governo de Napoleão 

e o Congresso de Viena. Assistir a vídeo aula que será encaminhadas 

no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo 5, O 

governo de Napoleão e o 

Congresso de Viena. 

Páginas 50 a 51. 

 

História (Zoom) 

10:45 às 11:30 

O governo de Napoleão 

e o Congresso de Viena. 

Após assistirem a vídeo aula  teremos a aula 

no Zoom para tirar dúvidas e esclarecer 

alguns pontos específicos. 

Livro Bernoulli, capítulo 5, O 

governo de Napoleão e o 

Congresso de Viena. 

Páginas 46 a 51. 

Fazer os testes das páginas 58 a 61 

para que sejam entregues no dia 

20/05 com prazo até às 12:15. 

Valor: 20 pontos. 

Peço para que, por favor, as 

atividades sejam encaminhadas 

somente na data agendada. Não 
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serão aceitas atividades 

antecipadas. 

Atividades encaminhadas após o 

horário limite terão o valor 

reduzido à metade da nota. 

 

 

 

 

Quarta-feira 

(20/05) 

 

Inglês 

7:30 às 8:15 
Cap. 4  

Language Matters I 

*Countable and 

Uncountable nouns 

with some 

*Countable and 

Uncountable nouns 

with any 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre o tema do 

capítulo que estará disponível no site do 

Colégio Ágora, canal do YouTube. (O link do 

vídeo será enviado pelo ClassApp) e estará 

disponível na plataforma Meu Bernoulli na 

Unidade de Aprendizagem  Eating Out. 

 * Passo 2 - Realizar as atividades das 

páginas 38, 39 e 40.  

*Indica-se fazer primeiro:  

Acessar o vídeo da aula pelo 

MEU BERNOULLI na Unidade 

de Aprendizagem  do 8º ano: 

Eating Out. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

páginas 38,39 e 40.  

 

 

 

 

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

Inglês  (Zoom) 

8:15 às 9:00 
Cap. 4  

Language Matters I 

* Passo 1 - Explicação sobre Countable and 

Uncountable nouns with some , any 

* Passo 2 - O gabarito das atividades será 

enviado ao final da vídeo aula, pelo ZOOM. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

  

* Será avaliada toda a participação do 

aluno, desde a visualização do vídeo, , 

realização das atividades até a 

participação no ZOOM. 
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*Countable and 

Uncountable nouns 

with some 

*Countable and 

Uncountable nouns 

with any 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 38, 39 e 40. 

* Será disponibilizado, através do Meu 

Bernoulli, um trabalho avaliativo 

sobre o tema estudado na aula. 

* Data da entrega: até às 17h do dia 

21/05/2020. 

 Valor: 10 pontos 

Matemática (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Correção e visto dos 

exercícios da aula 

(18/05). 

Aula online via Zoom 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

 

Caderno com os exercícios. 

Livro Bernoulli. 

*********** 

Matemática  

10:00 às 10:45 

Medidas de tendência 

central.  

(revisão para atividade 

avaliativa no próximo 

horário) 

Acessar e assistir o vídeo com a revisão 

sobre as medidas de tendência central. 

Fazer anotações. 

Livro Bernoulli. 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

*********** 

Matemática  

10:45 às 11:30 

Medidas de tendência 

central.  

 

Acessar e responder o questionário Google 

Forms. 

O link será encaminhado pelo ClassApp e 

WhatsApp. 

 

Anotações. 

Livro Bernoulli. 

O aluno terá exatos 45 minutos 

para responder o questionário e 

encaminhar a resolução das 

questões via ClassApp.  

Valor: 15 pontos. 
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Quinta-feira 

(21/05) 

Geografia  

07:30 às 08:15 

Uma nova ordem 

antiglobal? 

Para saber mais  

- Fazer um texto  após leitura: 

- A situação do estrangeiro em relação a 

política da Globalização. 

-  O que seria  e de qual forma aconteceria 

a desglobalização.  

Livro página 22 e 23.  

Valor: 10 pontos 

Apresentar na aula Zoom. 

Geografia 

08:15 às 09:00 

Para refletir Fazer a leitura e apresentar a resposta no 

caderno. 

Livro página 23. Apresentar na aula Zoom. 

Geografia (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Uma nova ordem 

antiglobal? 

Para saber mais  

todas as atividades acima mencionadas 

deverão ser apresentadas na aula Zoom 

Link será enviado via 

Classapp. 

 

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

 Inventário 

Patrimonial Aula explicativa da atividade de educação 

financeira:  Inventário Patrimonial 

Aula do Zoom: 21/05 às 10h00. 

Documento enviado por 

ClassApp. Explicações na 

Aula do Zoom: 

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

77407475708?pwd=cGpvR3

Z4Z1dVVmk0K21jSGYraE9rU

T09 

ID da reunião: 774 0747 5708 

Senha: vitoria 

Atividade SUGERIDA. 

A realização é opcional. 

Não é necessário enviar nada 

dessa atividade. 
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Filosofia 

10:45 às 11:30 

Revisão - Organizando 

a Política 

Assistir a vídeo aula para fixação e revisão 

dos conteúdos apresentados neste 

capítulo. 

Video aula: link em 

construção 

Livro Bernoulli 

Não é necessário enviar nada 

dessa atividade. 

PROJETO  DE  EDUCAÇÃO FÍSICA 

Sexta-feira 

(22/05) 

 

Ciências (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Capítulo 04 

Sistema cardiovascular 

Será encaminhado o link para aula on-line 

pelo Zoom via ClassApp. Correção das 

atividades aplicadas. 

Livro e caderno (correção)  

Ciências (Zoom) 

08:45 às 09:00 

Capítulo 04 

Sistema cardiovascular 

Será encaminhado o link para aula on-line 

pelo Zoom via ClassApp. Explicação de 

conteúdo novo. 

Livro.  

Ciências  

09:00 às 09:45 

Capítulo 04 

Sistema cardiovascular 

Será encaminhado um link com uma 

atividade de avaliativa pelo google forms 

para serem realizadas de 09:00 até as 

09:45 . 

Livro. Responder a atividade on-line até 

as 10:00. 

Valor: 10 pontos. 

Português 

10:00 às 10:45 

Termos integrantes e 

acessórios e vocativo 

Gravar um vídeo explicando o conteúdo: 

revisão dos termos integrantes da oração. 

Páginas: 82 a 87. Enviar o vídeo com a explicação 

do conteúdo no meu whatsapp 

(61) 999771615 

Você deverá enviar até 10:45 

(22/05) 

Valor: 10,0 pontos. 
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Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Termos integrantes e 

acessórios e vocativo 

Acesse o link para participar da aula online: 

 Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71900862422?

pwd=eW9WOHhzU0JlT3pyTTVzTUNiejV1Zz

09 

ID da reunião: 719 0086 2422 

Senha: 4zkpy0 

 

 

Páginas: 93 e 94 (23 e 24).  

Arte 

11:30 às 12:15 

Daltonismo: percepção 

das cores. 

Assistir o vídeo e pesquisar sobre a doença 

Daltonismo: sintomas, tratamentos e 

causas. 

Link do vídeo: “ Você 

enxerga todas as cores? 

Faça o teste!” 

https://www.youtube.com/

watch?v=A7qGNzzqXA4 

Enviar até a presente data 

(22/05), às 12:15. 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/71900862422?pwd=eW9WOHhzU0JlT3pyTTVzTUNiejV1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/71900862422?pwd=eW9WOHhzU0JlT3pyTTVzTUNiejV1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/71900862422?pwd=eW9WOHhzU0JlT3pyTTVzTUNiejV1Zz09
https://www.youtube.com/watch?v=A7qGNzzqXA4
https://www.youtube.com/watch?v=A7qGNzzqXA4

