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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 

(17/08) 

 

Redação   

07:30 às 08:15 

Parágrafo 
argumentativo e 
crônica 
argumentativo: 
página 17. 

Ler o texto A bandalha dos ciclistas, página 

19. A leitura do texto será primordial para 

a aula seguinte.  

Livro Bernoulli. *** 

 

Redação  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Parágrafo 
argumentativo e 
crônica 
argumentativo: 
página 17. 

O parágrafo argumentativo e as estratégias 

argumentativas. A crônica argumentativa e 

as estratégias argumentativas. 

Livro Bernoulli. Os alunos receberão link de 

atividade a ser feita sobre o livro de 

férias Droga de Americana. 

Deverão responder até as 17h. 

Valor: 10 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Probabilidade. Revise os exercícios feito no dia 12/08. 

Escolha um exercício e envie áudio com a 

explicação. 

Livro Bernoulli. Enviar até 10h, via WhatsApp. 

Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Probabilidade. Aula online via Zoom. 

O link será encaminhado pelo ClassApp 

Livro Bernoulli. Os alunos serão avaliados pela 

presença e participação. 
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Correção dos exercícios do dia 12/08. 

 

Mat.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Probabilidade. Aula online via Zoom. 

O link será encaminhado pelo ClassApp 

Revisão do conteúdo. 

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

 

 

 

Terça-feira 

(18/08) 

 

Português 

07:30 às 08:15 

Parônimos e 

homônimos 

Elabore um jogo inserindo as 10 perguntas 

feitas na aula anterior. 

Crie as regras e orientações para o jogo. 

Use a criatividade! 

Páginas:36 a 41 Filme o jogo e  as regras, envie no 

whatsapp ou classapp. 

Envie dia 20/08. 

Valor: 10 pontos 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Parônimos e 

homônimos 

Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76527124985

?pwd=QmExaHd2S2VwVklwZm8zZ0tkLzd

Mdz09 

ID da reunião: 765 2712 4985 

Senha de acesso: MBJAN7 

Faremos os exercícios de 

aprendizagem na aula 

 

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Crise da colonização e 

o processo de 

emancipação da 

América portuguesa. 

Aula zoom sobre o tema: Inconfidência 

Baiana ou Conjuração dos Alfaiates. 

O link será encaminhado via classapp. 

Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo 7 - Crise da 

colonização e o processo de 

 

https://us04web.zoom.us/j/76527124985?pwd=QmExaHd2S2VwVklwZm8zZ0tkLzdMdz09
https://us04web.zoom.us/j/76527124985?pwd=QmExaHd2S2VwVklwZm8zZ0tkLzdMdz09
https://us04web.zoom.us/j/76527124985?pwd=QmExaHd2S2VwVklwZm8zZ0tkLzdMdz09
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emancipação da América 

portuguesa. 

Páginas 15 e 17. 

História (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Crise da colonização e 

o processo de 

emancipação da 

América portuguesa. 

Aula zoom sobre o tema: Inconfidência 

Baiana ou Conjuração dos Alfaiates. 

O link será encaminhado via classapp. 

Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo 7 - Crise da 

colonização e o processo de 

emancipação da América 

portuguesa. 

Páginas 20 a 26. 

 

História  

10:45 às 11:30 

Crise da colonização e 

o processo de 

emancipação da 

América portuguesa. 

Atividades 
Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo 7 - Crise da 

colonização e o processo de 

emancipação da América 

portuguesa. 

Página 26 

A atividade deverá ser entregue até 

as 17:00 do dia de hoje. 

Atividades entregues após o horário 

terá redução da nota. 

Valor: 10 pontos 

 

 

 

 

Inglês 

7:30 às 8:15 

Language Matters I 

Present Perfect Tense 
* Assistir o vídeo explicativo que estará no 

site da escola. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 
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Quarta-feira 

(19/08) 

 

* Dar início às atividades da página 12. *************************** 

Inglês  (Zoom) 

8:15 às 9:00 

Language Matters I 

Present Perfect Tense 
* Explicação da Gramática por meio da aula 

do ZOOM. Não faltem. 

Livro Bernoulli - Volume 3: 

Página 12. 

Não há necessidade de enviar a foto 

das atividades. 

Matemática (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Estatística e 

Matemática 

Financeira: medidas 

de dispersão. 

Aula online via Zoom. 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 16 e 

17. 

*********** 

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Estatística e 

Matemática 

Financeira: medidas 

de dispersão. 

Aula online via Zoom. 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 16 e 

17. 

*********** 

Matemática  

10:45 às 11:30 

Estatística e 

Matemática 

Financeira: medidas 

de dispersão. 

Resolução dos exercícios propostos 

durante a aula Zoom. 

 

 

Livro Bernoulli. 
Enviar até 12:15, exclusivamente 

via ClassApp, foto com a resolução. 

Após esse horário os exercícios 

serão avaliados com nota parcial.  

 

 

 

 

Geografia  

07:30 às 08:15 

Clima e vegetação Criar um mapa mental sobre os tópicos: 

Clima/Vegetação 

Diferencie no caderno os fenômenos 

abaixo citados: 

página 16 a 24 

 

página 24 e 25 

enviar atividades antes da aula 

zoom 

 

 Valor 15  pontos 
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Quinta-feira 

(20/08) 

El Niño 

La Niña 

 

 

 

página 18 

Geografia (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Clima e vegetação Leitura e análise das informações, debate 

com interpretação de mapas temáticos 

páginas 16 a 24 link para aula zoom será enviado via 

classapp 

Geografia (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Hidrografia Leitura e análise das informações, debate 

com interpretação de mapas temáticos,  

resolução  e correção dos exercícios de 

aprendizagem do 11 ao 17 

páginas 26 a 29 link para aula zoom será enviado via 

classapp 

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Início do Projeto da 

Matinê 

Explicações sobre como funcionará o 

projeto da Matinê desenvolvido por vocês 

na página 50 e 51. 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j

/74728157903?pwd=ckhHa

nZNMDNpOXVzajVDRDJkb

UtvUT09 

ID da reunião: 747 2815 

7903 

Senha de acesso: vitoria  

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno nesse momento.  

Educação Física 

(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Saúde e qualidade de 

vida 

Para a aula zoom, será passado uma 

atividade de consciência corporal, para 

que a nossa aula zoom aconteça, 

precisamos de alguns materiais, como 

zoom Link para a aula zoom será enviado 

via classapp 

VALOR DA ATIVIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO: 15 PONTOS 
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colchonete ou toalhas. Nessa aula será 

avaliada a participação dos alunos 

durante a aula zoom, vale lembrar 

também que os alunos deverão se vestir 

com roupas confortáveis para a prática 

da atividade 

Filosofia 

11:30 às 12:15 

Concepção 

Ocidental e 

Oriental de 

Corpo 

Fazer a leitura da página 17 e gravar um 

vídeo (formato de Tik Tok, vídeo comum ou 

como quiser) mostrando uma maneira de 

movimentar o corpo e conectá-lo com a 

mente.  

Esportes, lutas, yoga, alongamento.. você 

escolhe. Mostre como é possível entender 

essa conexão entre nosso corpo e nossa 

forma de pensar e agir. 

Bernoulli página 17. 

 

Enviar o vídeo por ClassApp ou 

Whatsapp até 21/08 às 15h00. 

Após esse prazo vale apenas 50% da 

nota.  

 

Sexta-feira 

(21/08) 

Ciências (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Sistema Endócrino Será encaminhado o link do Zoom via 

ClassApp para correção das atividades 

aplicadas 

Página 07,10,12,15 e 17  

Ciências (Zoom) 

08:45 às 09:00 

Sistema Sensorial Será encaminhado o link do Zoom via 

ClassApp - Explicação do conteúdo 

Página 24 a 32  
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Ciências  

09:00 às 09:45 

Sistema Endócrino Será encaminhado uma atividade sobre o 

sistema endócrino 

Página 12 a 23 Tirar foto e encaminhar no 

ClassApps da professora até as 

17:00 

Valor 10  pontos 

Português 

10:00 às 10:45 

Formação de palavras 

II 

Faça um mapa mental: Formação de 

palavras II 

Página: 43 Envie no classapp no mesmo dia até 

às 10:45. 

Valor: 5,0 pontos 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Formação de palavras 

II 

Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75108149707

?pwd=dmZWaFVoVFl1bXkzakozdFF5UVQ0

dz09 

ID da reunião: 751 0814 9707 

Senha de acesso: 57ZmVW 

Página: 43  

Arte (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Continuação Arte 

conceitual. 

Aula online. Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j

/78732315772?pwd=dnB6S

Gl5dGVaNjVqcEFDZ2hldzFS

dz09 

ID da reunião: 787 3231 

5772 

Senha de acesso: Mayra 

Conforme combinado na aula 

anterior, trazer um objeto de uso do 

seu cotidiano e atribuir-lhe 

significado, de acordo com o que foi 

aprendido na aula de Arte 

conceitual. 

Valor: 10 pontos 

 

https://us04web.zoom.us/j/75108149707?pwd=dmZWaFVoVFl1bXkzakozdFF5UVQ0dz09
https://us04web.zoom.us/j/75108149707?pwd=dmZWaFVoVFl1bXkzakozdFF5UVQ0dz09
https://us04web.zoom.us/j/75108149707?pwd=dmZWaFVoVFl1bXkzakozdFF5UVQ0dz09
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