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Observações: 1 – 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 

Terça-feira 

(04/08) 

 

História (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Colonização 

européia na 

América 

Aula pelo zoom. 

O link será encaminhado via 

ClassApp. 

Fazer a leitura prévia do conteúdo. 

Livro Bernoulli, Capítulo 7, 

Colonização européia na 

Américas.  

Páginas: 4 a 11 

 

História (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Colonização 

européia na 

América 

Aula pelo zoom. 

O link será encaminhado via 

ClassApp. 

Fazer a leitura prévia do conteúdo. 

Livro Bernoulli, Capítulo 7, 

Colonização européia na 

Américas.  

Páginas: 4 a 11 

 

História  

09:00 às 09:45 

Colonização 

européia na 

América 

Fazer as atividades da página 12 e 13 Livro Bernoulli, Capítulo 7, 

Colonização européia na 

Américas.  

Páginas: 12 e 13 

Fazer os exercícios das páginas 

12 e 13  e encaminhar no dia 

04/08 até às 12:15, via 

classapp. 
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Não será aceito o envio antes 

do prazo estipulado. 

 

Atividades enviadas após o 

horário estipulado valerá 

metade da nota prevista. 

Valor: 10 pontos.  

Port. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Advérbio e locução 

adverbial 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7141420

7572?pwd=YlZ3NTlzdzVWcFc0N0NL

bWRkVWNSdz09 

ID da reunião: 714 1420 7572 

Senha: 4q8gZJ 

Páginas: 24 a 30  

Português 

10:45 às 11:30 

Advérbio e locução 

adverbial 

Fazer mapa mental: 

Advérbio e locução adverbial 

Páginas:24 a 30 Enviar o mapa mental no 

classapp no mesmo dia 

(04/08) até 17h. 

Valor: 5,0 

Arte 

11:30 às 12:15 

O corpo se comunica Assista o vídeo e acompanhe a 

evolução da dança. 

Atividade: 

Link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=uqHt2VeYJN4 

Enviar até 12:15, da presente 

data (04/08). 

https://us04web.zoom.us/j/71414207572?pwd=YlZ3NTlzdzVWcFc0N0NLbWRkVWNSdz09
https://us04web.zoom.us/j/71414207572?pwd=YlZ3NTlzdzVWcFc0N0NLbWRkVWNSdz09
https://us04web.zoom.us/j/71414207572?pwd=YlZ3NTlzdzVWcFc0N0NLbWRkVWNSdz09
https://www.youtube.com/watch?v=uqHt2VeYJN4
https://www.youtube.com/watch?v=uqHt2VeYJN4
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Fazer um mapa mental ou um texto, 

sobre a história da dança. 

 

 

 

Quarta-feira 

(05/08) 

Geografia 

07:30 às 08:15 

Região Norte Fazer leitura e anotar informações 

sobre a Região Norte para serem 

apresentadas na aula online 

Diferenciar no caderno a Amazônia 

Legal da Amazônia Internacional 

Introdução até a página 6 

 

Página 7  

 

Atividades deverão ser feitas 

antes da aula online 

Geografia 

08:15 às 09:00 

Região Norte Escrever no caderno um pequeno 

parágrafo descrevendo a População 

e povoamento do Norte  

 Páginas 8, 9 e 10 Atividades deverão ser feitas 

antes da aula online 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Região Norte Introdução e discussão sobre a 

Região Norte 

Link para aula online será 

enviado via classapp  

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

Português (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Advérbio e locução 

adverbial 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7406839

4836?pwd=eE1BeGIyTFcwV0QwRWZ

rU1lFTEYzUT09 

ID da reunião: 740 6839 4836 

Senha: 2PQc6V 

 

Páginas:24 a 30  

https://us04web.zoom.us/j/74068394836?pwd=eE1BeGIyTFcwV0QwRWZrU1lFTEYzUT09
https://us04web.zoom.us/j/74068394836?pwd=eE1BeGIyTFcwV0QwRWZrU1lFTEYzUT09
https://us04web.zoom.us/j/74068394836?pwd=eE1BeGIyTFcwV0QwRWZrU1lFTEYzUT09
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Português 

10:45 às 11:30 

Advérbio e locução 

adverbial 

Fazer um vídeo ou um tiktok ( se 

escolher a opção tiktok pode marcar 

@samillaakemi) 

explicando o conteúdo: 

 Advérbio e locução adverbial 

Páginas:24 a 30 Enviar o vídeo no meu 

whatsapp ou classapp : dia 

07/08 até às 13h. 

 

 

 

 

Quinta-feira 

(06/08) 

Matemática (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Sistemas de equações 

do 1º grau com duas 

incógnitas - 

Introdução. (capítulo 

6) 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Páginas 4, 5, 6 e 7. 

 

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

Matemática (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Sistemas de equações 

do 1º grau com duas 

incógnitas - 

Introdução. (capítulo 

6) 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Página 8. *********** 

Mat.   

09:00 às 09:45 

Sistemas de equações 

do 1º grau com duas 

incógnitas - 

Introdução. (capítulo 

6) 

Resolução de exercícios: 
 
Página 41, números 1, 2 e 3. 

Livro Bernoulli. 

 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

Enviar até 12h deste mesmo 

dia foto com a resolução dos 

exercícios. 
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Inglês 

10:00 às 10:45 
Cap. 5 

Wanderlust 

 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre   

Wnaderlust que estará disponível no 

site do Colégio Ágora, canal do 

YouTube. (O link do vídeo será 

enviado pelo ClassApp) 

* Passo 2 - Circular nos textos das 

páginas 3, 4 e 5 palavras que você 

conhece o significado e traduzi-las 

(no livro mesmo). 

* Acessar o vídeo da aula que 

estará disponível no site do 

Colégio. O link será enviado 

via ClassApp.  

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 3-7 

 

 

 

 

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

Inglês  (Zoom) 

10:45 às 11:30 
Cap. 5 

Wanderlust 

* Será explorado o tema abordado no 

texto com explicações  e 

apresentações de palavras e 

expressões novas. Serão usados os 

slides do vídeo. 

A explicação da atividade proposta 

para esta aula será enviada via 

ClassApp.  

* Realizar atividades das páginas 6 e 

7 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 3-7 

 

* Será avaliada toda a 

participação do aluno, desde a 

visualização do vídeo, , 

realização das atividades até a 

participação no ZOOM. 

* Data da entrega da atividade: 

até às 17h do dia 07/08/2020. 

Valor: 10 pontos. 

 

Sexta-feira Ciências  (Zoom) Os ecossistemas Aula online. O link será enviado via 

ClassApp e Whatsapp. 

********************** 
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(07/08) 07:30 às 08:15 Acompanhar no livro, página 4. 

Ciências 

08:15 às 09:00 

Os biomas brasileiros Ler as páginas 4 até 14. 

Assistir os vídeos. 

O link dos vídeos serão 

enviados via ClassApp e 

Whatsapp. 

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

Ciências 

09:00 às 09:45 

Os biomas brasileiros Atividade: Escolher um dos biomas 

brasileiros e fazer um vídeo 

explicativo. 

Pode utilizar qualquer meio 

para confecção do vídeo. 

Enviar via ClassApp, até 12:00 

da presente data (07/08). 

Valor: 10 pontos 

Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Resumo e Esquema, 

capítulo 06. 

Introdução ao gênero esquema e 

resumo. Definição de Resumo e 

esquema.  

Livro Bernoulli *** 

Redação 

10:45 às 11:30 

Atividades da página 

12. 

Realização das atividades da página 

12, nºs 01, 03, 06, 07. Os alunos 

receberão o Gabarito para fazerem a 

autocorreção. Não será necessário 

enviar nada ao professor.  

Livro Bernoulli *** 

 

 

 


