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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 

(15/06) 

 

Redação   

07:30 às 08:15 

Realização dos 
Exercícios Propostos 
e Testes 

Realizar os Exercícios Propostos da página 

95, números 2, 3, 4 e os Testes da página 

100, números 1, 2, 3, 4.  

Livro Bernoulli *** 

Redação  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Correção dos 
exercícios propostos 
e testes 

Pelo ZOOM, serão feitas as correções das 

atividades feitas anteriormente.  

Livro Bernoulli  *** 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Triângulos. Resolução de exercícios: 

 

Página 110 e 113, números 2, 15 e 17 

Livro Bernoulli. 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

******** 

Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Triângulos. Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Acompanhar a aula com o 

livro de matemática e 

caderno. 

********* 

Matemática 

10:45 às 11:30 

Triângulos. Momento destinado à revisão do capítulo. 

 

Sugiro que refaçam os exercícios desse 

Livro Bernoulli, capítulo 6. 

 

Caderno com exercícios já 

resolvidos. 

********* 
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conteúdo como método de estudo para a 

atividade avaliativa do dia 17/06. 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

 

 

 

Terça-feira 

(16/06) 

 

Português 

07:30 às 08:15 

Objeto direto  

Objeto direto 

pleonástico 

Objeto direto 

preposicionado 

Objeto indireto 

Objeto indireto 

pleonástico 

Elaborar 10 perguntas e gabarito sobre o 

conteúdo: 

Objeto direto.  

Objeto direto pleonástico. 

Objeto direto preposicionado. 

 

Faça as perguntas em uma 

folha e o gabarito em 

outra. 

Páginas:83 e 84. 

 

Envie as perguntas e gabarito no 

mesmo dia (16/06) até às 8:15. 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Objeto direto  

Objeto direto 

pleonástico 

Objeto direto 

preposicionado 

Objeto indireto 

Objeto indireto 

pleonástico 

Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73585083062

?pwd=Rmd2Y0xKUUR1NzNlSEU2NW5KdW

5Qdz09 

ID da reunião: 735 8508 3062 

Senha: 2ziZ9d 

 

 

Kahoot- Revisão  

https://us04web.zoom.us/j/73585083062?pwd=Rmd2Y0xKUUR1NzNlSEU2NW5KdW5Qdz09
https://us04web.zoom.us/j/73585083062?pwd=Rmd2Y0xKUUR1NzNlSEU2NW5KdW5Qdz09
https://us04web.zoom.us/j/73585083062?pwd=Rmd2Y0xKUUR1NzNlSEU2NW5KdW5Qdz09
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História 

09:00 às 09:45 

Independência das 

colônias espanhola e 

do Haiti. 

Assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ1j

NqW6RJw 

Livro Bernoulli, capítulo 6, 

Independência das colônias 

espanhola e do Haiti. 

 

História 

10:00 às 10:45 

Independência das 

colônias espanhola e 

do Haiti. 

Assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=5wn

GRx8mvhw 

Livro Bernoulli, capítulo 6, 

Independência das colônias 

espanhola e do Haiti. 

 

História (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Independência das 

colônias espanhola e 

do Haiti. 

Faremos algumas atividades juntos nessa 

aula, então, livro e caderno na mão, ok? Livro Bernoulli, capítulo 6, 

Independência das colônias 

espanhola e do Haiti. 

 

 

 

 

 

 

Quarta-feira 

(17/06) 

 

Inglês 

7:30 às 8:15 
More about it 

Pág.16 

Reduce, Reuse, Recycle- 

Three great ways YOU 

can eliminate waste and 

protect your 

environment! 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre Reduce, 

Reuse, Recycle  que estará disponível no 

site do Colégio Ágora, canal do YouTube. (O 

link do vídeo será enviado pelo ClassApp) 

* Passo 2 - Realizar atividades das páginas 

16 e 17. 

*Passo 3 - Selecionar 15 palavras que mais 

te chamam a atenção e traduzi-las, 

formando assim um vocabulário. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 16 e 17. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ1jNqW6RJw
https://www.youtube.com/watch?v=HQ1jNqW6RJw
https://www.youtube.com/watch?v=5wnGRx8mvhw
https://www.youtube.com/watch?v=5wnGRx8mvhw
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Inglês  (Zoom) 

8:15 às 9:00 
More about it 

Pág.16 

Reduce, Reuse, Recycle- 

Three great ways YOU 

can eliminate waste and 

protect your 

environment! 

A aula More about it/Reduce, Reuse, 

Recycle será explicada tendo como 

material didático os slides usados no vídeo.  

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 16 e 17. 

* Será avaliada toda a participação 

do aluno, desde a visualização do 

vídeo, , realização das atividades até 

a participação no ZOOM. 

* Enviar a foto das atividades e 

vocabulário (via ClassApp ou 

WhatsApp) 

* Data da entrega: até às 17h do dia 

10/06/2020. 

Valor: 5 pontos 

Matemática (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Triângulos: atividade 

avaliativa. 

Ás 9h será enviado via ClassApp  o arquivo 

com a atividade avaliativa, juntamente com 

o link para a Zoom. 

Essa atividade será desenvolvida online em 

dois horários .  

Ao final, o aluno deverá enviar a resolução 

dessa atividade via ClassApp. 

 

Lista de exercícios. 

 

Caderno. 

Enviar foto da resolução da 

atividade ao momento que sair da 

Zoom. 

 

Prazo máximo: 10:45  

 

Valor: 15 pontos. 

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 
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É obrigatório que o aluno esteja com a 

câmera ligada. 

Matemática  

10:45 às 11:30 

Triângulos: devolutiva 

da atividade 

avaliativa. 

Acessar e assistir o vídeo com a resolução 

da atividade. 

O link será encaminhado 

pelo ClassApp. 

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

 

 

 

 

Quinta-feira 

(18/06) 

Geografia  

07:30 às 08:15 

População e Espaço Criar no caderno um mapa Mental 

abordando os seguintes tópicos: 

-Pirâmides etárias. 

-Distribuição da população. 

Páginas 44, 45 e 46. Enviar antes da aula zoom. 

Geografia 

08:15 às 09:00 

Mobilidade da 

população e Fluxos 

de migração na 

América 

-Fazer anotações no caderno para 

discussão e debate  para aula  Zoom sobre 

os tópicos abaixo: 

-Mobilidade da população. 

-Fluxos de migração na América. 

-População e produção. 

-População e cultura. 

-A ocupação humana e os problemas 

socioambientais. 

Páginas  48  a 57. Enviar anotações/resumos feitos 

para discussão e debate para a aula 

zoom. 
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Geografia (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Dinâmicas 

demográficas 

mundiais 

Iremos discutir e debater 

dados/informações sobre os tópicos 

mencionados acima. 

---------------------------------- Link para aula zoom será enviado 

via Classapp. 

Hora do Recreio 

09:45 às 10:00 

Pensando naquele momento que temos certeza que todos vocês sentem falta, planejamos este tempinho para uma zoom com muito 

bate-papo aleatório com os colegas e claro, aquele lanche não pode faltar. 

Na continuação da aula de Geografia, mantenham-se conectados. 

Prepare o seu lanche favorito, vamos lanchar juntos?! 

Ah que saudade de vocês! 

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Pesquisa e 

Desenvolvimento  Bate papo e realização das atividades das 

páginas 48 a 51 sobre pesquisa e 

desenvolvimento. 

Traga o livro de OPEE pra aula e caso não 

tenha, me peça foto das páginas por 

Whatsapp e realize no caderno (caso não 

tenha sobrando pode usar o de filosofia, 

apenas identifique que se trata de uma 

atividade de OPEE). 

Livro OPEE páginas 48 a 51 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j

/73141417694?pwd=UnpJS

ldQcGRncE42Y1VWUXhQS

WxaQT09 

ID da reunião: 731 4141 

7694 - Senha: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

Lembre-se de fazer essas atividades 

durante a aula e não deixar 

acumular, no nosso retorno darei 

visto em todas. 

Filosofia 

10:45 às 11:30 

A Democracia 

Ateniense e 

na Idade 

Média 

Assistir a vídeo aula encaminhada pela 

professora e elaborar no caderno um 

MAPA MENTAL em SUAS PALAVRAS que 

resume os conceitos do vídeo. 

Vídeo aula: Link em 

construção. Enviar foto do mapa mental 

realizado no caderno até dia 19/06 

12h15. 
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Após esse prazo será considerado 

apenas 50% da nota. 

Atenção ao mapa mental, ele será 

fonte de consulta e estudo para as 

atividade avaliativas.  

Projeto de Educação Física 

 

Sexta-feira 

(19/06) 

Ciências  

07:30 às 08:15 

Sistema 

Cardiovascular e 

Respiratório 

Fazer as atividades do livro do número 23 

ao 30. 

Páginas 66, 69, 71 e 78.  

Ciências (Zoom) 

08:45 às 09:00 

Sistema 

Cardiovascular e 

Respiratório 

Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom para correção das 

atividades aplicadas. 

Páginas 66, 69, 71 e 78.  

Ciências  

09:00 às 09:45 

Sistema 

Cardiovascular e 

Respiratório 

Fazer o teste do livro do número 01 ao 10 Páginas 87 a 89. Encaminhar o gabarito no ClassApp 

da Professora até as 17:00 

Valor: 10 pontos. 

Português 

10:00 às 10:45 

Termos integrantes 

da oração 

Criar um jogo inserindo as perguntas 

elaboradas. 

Pode servir de inspiração: jogo da 

memória, jogos de tabuleiro… Use da sua 

criatividade! 

Não se esqueça de elaborar as regras para 

o jogo. 

 Filmar o jogo e enviar no Classapp 

no mesmo dia (19/06) até às 17h. 
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Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Termos integrantes 

da oração 

Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78798303208

?pwd=UUtPYmYvRlM3YjU4ckFmYzRUZ1B1

Zz09 

ID da reunião: 787 9830 3208 

Senha: 2NJQ8n 

Desafio kahoot  

Arte 

11:30 às 12:15 

A arte nas ruas 1° Assistir o vídeo. 

2° Reflita: Qual a sua opinião sobre o vídeo? 

Link: 

https://www.youtube.com

/watch?v=3FxRZQf2YiI 

Se preferir, envie um áudio no 

WhatsApp, falando a sua opinião 

sobre o vídeo. 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/78798303208?pwd=UUtPYmYvRlM3YjU4ckFmYzRUZ1B1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/78798303208?pwd=UUtPYmYvRlM3YjU4ckFmYzRUZ1B1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/78798303208?pwd=UUtPYmYvRlM3YjU4ckFmYzRUZ1B1Zz09
https://www.youtube.com/watch?v=3FxRZQf2YiI
https://www.youtube.com/watch?v=3FxRZQf2YiI

