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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 

 

Quarta-feira 

(15/04) 

Física  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Frente C 

Capítulo 3  

O movimento 

circular 

Acessar a aula online . Entrar na 

reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7768550

3067 

ID da reunião: 776 8550 3067 

Capítulo 3.   

Física 

08:15 às 09:00 

Frente C 

Capítulo 3  

O movimento 

circular 

Assistir à vídeo aula cujo link será 

encaminhado no ClassApp. 

 

Capítulo 3 . Exercícios pág.124 até 128. 

Enviar via whatsApp até dia 

17/04 . 

Valor 10 pontos 

História 

09:00 às 09:45 

A crise de 1929 Assistir à vídeo aula cujo link será 

encaminhado no ClassApp. 

Fazer a leitura das páginas indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo A3, 

A crise de 1929. 

Páginas 4 à 9. 

 

História A crise de 1929 Assistir à vídeo aula cujo link será 

encaminhado no ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo A3, 

A crise de 1929. 
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10:00 às 10:45 Fazer a leitura das páginas indicadas. Páginas 12 à 19 

Hist.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

A crise de 1929 Após assistirem a vídeo aula  teremos 

a aula no Zoom para realizar 

atividades referentes ao conteúdo e 

após o reforço do mesmo, teremos 

esse momento para tirar dúvidas e 

esclarecer alguns pontos específicos. 

O link será enviado via ClassApp 

Livro Bernoulli, capítulo A3, 

A crise de 1929. 

Páginas 10 e 13 

Entregar os exercícios 

propostos das páginas 22 a 25 

para entrega em 17/04 até às 

12:15 

Valor: 10 pontos 

      

 

 

Quinta-feira 

(16/04) 

Química 

07:30 às 08:15 

1) Quantidade de 

matéria 

2) Estequiometria 

3) Reações de 

combustão 

Assistir novamente a vídeo aula sobre 

QUANTIDADE DE MATÉRIA. 

Link: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=arS3mCiVcTU&featur

e=youtu.be 

Ler as páginas 94, 95, 96, 97, e 98, 99 

e 100. 

Livro 

Vídeo aula 

 

Quím. (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Estequiometria e 

reações de 

combustão. 

Acessar a aula online pelo link que será 

enviado pelo Classapp.  

               INÍCIO DA AULA: 8:15 

Livro 

Vídeo aula 

Fazer os exercícios 1, 2, 3 e 6 da 

página 107. Enviar dia 17/04. 

(Enviarei uma vídeo 

aula com a correção). 

https://www.youtube.com/watch?v=arS3mCiVcTU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=arS3mCiVcTU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=arS3mCiVcTU&feature=youtu.be
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Arte 

09:00 às 09:45 

Conhecendo os 

diferentes tipos de 

Arte 

Assistir o vídeo: “Se o cinema é a 

sétima arte, quais são as outras?” 

Atividade: 1° etapa: Em seu caderno, 

fazer um quadro comparativo sobre as 

11ª artes que o vídeo apresenta e seu 

elemento básico. Exemplo: 4ª arte: 

Arquitetura. Elemento básico: espaço. 

2° etapa: Escolher uma arte,  dentre as 

que refletimos no vídeo e escrever um 

parágrafo sobre a sua aplicabilidade 

no nosso cotidiano. 

Link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=b7eP_d-gK7Q 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

Tirar uma foto da atividade e 

enviar na sexta-feira, dia 17/04, 

até às 12:15. 

Valor da atividade: 10 pontos 

Port.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Período composto 

por coordenação 

Acessar a aula online pelo link abaixo: 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7862054

4022 

ID da reunião: 786 2054 4022 

Livro 2ª bimestre 

Páginas: 47 e 48. 

O link da aula também será 

encaminhado pelo 

Classapp. 

 

Português 

10:45 às 11:30 

Período composto 

por coordenação Fazer mapa mental : 

Período composto por coordenação. 

Páginas: 45 a 47. 
Tirar uma foto e enviar o mapa 

mental pelo classapp. 

Enviar dia: 17/04. 

Valor: 5,0 pontos 

https://www.youtube.com/watch?v=b7eP_d-gK7Q
https://www.youtube.com/watch?v=b7eP_d-gK7Q
https://us04web.zoom.us/j/78620544022
https://us04web.zoom.us/j/78620544022
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Sexta-feira 

(17/04) 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Fatoração 

●  Simplificação de 

frações 

algébricas 

● Fator comum em 

evidência 

●  Agrupamento 

●  Fatoração do 

trinômio 

quadrado 

perfeito 

Acessar e assistir a vídeo aula da 

professora. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro didático de 

Matemática (2º bimestre): 

páginas 4, 5, 6, 7, 8 e 12. 

 

Matemática 

08:15 às 09:00  

Fatoração 

●  Simplificação de 

frações 

algébricas 

● Fator comum em 

evidência 

●  Agrupamento 

●  Fatoração do 

trinômio 

quadrado 

perfeito 

 

Resolver no caderno os exercícios de 

aprendizagem 3, 5, 6, 9 (a, b, e, f), 11 

(a, b, c). 13 (a, b) e 19 (a, b, c, d, e, g) 

das páginas 6, 10, 11 e 15. 

Livro didático de 

matemática, páginas 10, 11, 

15. 

 

Acompanhar os exemplos da 

vídeo aula. 

 



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

9º Ano do Ensino Fundamental 

Mat(Zoom) 

09:00 às 09:45 

Fatoração 

●  Simplificação de 

frações 

algébricas 

● Fator comum em 

evidência 

●  Agrupamento 

●  Fatoração do 

trinômio 

quadrado 

perfeito 

Será encaminhado via ClassApp o link 

para ter acesso a aula via ZOOM, em 

que será para tirar as dúvidas sobre os 

exercícios de aprendizagem. 

Livro didático de 

matemática, páginas 10, 11, 

15. 

 

 

 

Biologia  

10:00 às 10:45 

Frente A - Cap. 3 

Bioquímica Celular 

Acessar a vídeo aula pelo link que será 

enviado pelo Classapp.  

Fazer a leitura prévia do conteúdo. 

Livro 2ª bimestre 

Páginas: 04 a 13. 

 

Bio. (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Frente A - Cap. 3 

Bioquímica Celular 

Acessar a aula online  pelo link que 

será enviado pelo classapp.  

 

Livro 2ª bimestre 

Páginas: 04 a 13 

 

PROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

Redação  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Conto - uma 

narrativa ficcional 

através dos tempos.  

Pela ferramenta Zoom, haverá uma 

uma sobre o que é um conto, sua 

estrutura, contexto de circulação, 

tipos de discurso. Será solicitado aos 

alunos que leiam o conto Venha Ver o 

Pôr do Sol, de Lygia Fagundes Teles e 

Zoom 

Livro Bernoulli 

No dia 24/01, pela manhã, os 

alunos enviarão o áudio com 

sua análise do conto no 

whatsapp do professor. O 

áudio deverá ser mandado até 
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Segunda-feira 

(20/04) 

por meio de áudio me mandem suas 

impressões sobre o conto, com uma 

breve análise do conto e sua estrutura.  

12:15. Não será aceito após 

este horário.  

 

Inglês   

8:15 às 9:00 

Cap. 3 

*Career Choices 

*What do you want 

to be when you grow 

up 

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 também 

será enviado  pelo ClassApp) 

Passo 2:  Siga as dicas. 

       #Leia as perguntas 1, 2 e 3 da 

página 4 e as perguntas da página 5, 

assim você terá uma ideia do que trata 

os textos. 

         # Marque com um pincel todas as 

palavras do texto Career Choices e 

What do you want to be when you 

grow up que se assemelham ao 

português. 

       # Circule todos os verbos to be dos 

dois textos ( am, is, are, was, were) 

Passo 3: Tire a ideia geral dos textos 

para discutir na aula do ZOOM 

* Assistir o vídeo sobre os 

temas do capítulo que 

estará disponível no site do 

Colégio Ágora, canal do 

YouTube. (O link do vídeo 

também será enviado  pelo 

ClassApp) 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 2 à 5. 

 

 

 

* Fazer a tradução dos textos 

Career Choices e What do you 

want to be when you grow up. 

* Responder  às perguntas das 

páginas 4 e 5. 

-  Enviar as traduções e 

atividades do livro até às 17h 

do dia 20/04 (fotos) 

*WhatsApp:  982390181 

ou 

*erlanenrs@gmail.com 

ou 

ClassApp da professora. 

Valor: 10 pontos 

Inglês (Zoom) Cap. 3 *Explorar o vocabulário dos textos, 

expressões e interpretação. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

 

mailto:erlanenrs@gmail.com
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9:00 às 9:45 *Career Choices 

*What do you want 

to be when you grow 

up 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 2 à 5. 

Filosofia 

10:00 às 10:45 

A Lógica Para 

Aristóteles 

Exercícios para revisão do conteúdo 

aplicado nas duas últimas aulas de 

filosofia pelo Zoom:  A percepção de 

lógica para Aristóteles e suas 

características. 

Slide enviado pelo ClassApp 

e leitura das páginas 36 a 44. 

Aulas explicativas já 

lecionadas pelo Zoom dias 

31/03 e 07/04. 

Responder no caderno os 

exercícios: 

● 4 e 5 da página 42 

● 1 e 7 da página 47. 

Enviar foto por ClassApp ou e-

mail 

(vitoriarlouzada@gmail.com).  

Prazo de entrega 24/04 (sexta-

feira) até 12h15. 

OPEE (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Aprendendo a 

Empreender 

O que é ser uma pessoa 

empreendedora e atitudes 

empreendedoras. Aula no Zoom, 

segunda-feira dia 20 ás 10h45. 

Slide encaminhado pelo 

Classapp e link para Zoom: 

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

73018188460 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

 

Terça-feira 

(21/04) 

Matem. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Fatoração 

● Produto de 

Stevin 

● Fatoração da 

soma e da 

Será encaminhado via ClassApp o link 

para ter acesso a aula via ZOOM, em 

que será explicado o conteúdo. 

Acompanhar a aula via Zoom 

com  o livro didático de 

matemática: páginas 16 e 

17. 

 

mailto:vitoriarlouzada@gmail.com
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diferença de dois 

cubos. 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Fatoração 

● Produto de 

Stevin 

● Fatoração da 

soma e da 

diferença de dois 

cubos. 

Resolver no caderno os exercícios de 

aprendizagem 27, 28 (a, b) e 29 da 

página 19. 

Livro didático de 

matemática: página 19. 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

Enviar foto do exercício 

resolvido. 

Via ClassApp, até 17h do 

mesmo dia. 

 

Valor: 5 pontos. 

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

capítulo 3 

Europa 

Aula ZOOM - 9:00 a 9:45. 

Europa geográfica- regionalização e 

aspectos físicos. 

 

Páginas 05 a 20. 

 

Link ZOOM posteriormente 

será enviado pelo ClassApp. 

 

Geografia 

10:00 às 10:45 

 

Europa 

Acesse: 

Tá na mídia  

QR CODE 

 

página 17. 

Tira-dúvidas - via Whatsapp 

durante as manhãs  3ª, 4ª, 5ª 

feira                                           

(8:00 às 13:00). 

Port. 

10:45 às 11:30 

Período composto 

por coordenação 

Exercícios de aprendizagem. Páginas: 47 e 48 

(16 a 18). 

Os exercícios serão avaliados 

na aula online dia : 23/04. 

 

 

Quarta-feira 

Física  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Frente C 

Capítulo 3  

Acessar a aula online  pelo link . 

Tópico: 9º - Leis de Kepler 

Capítulo 3 

pág.129 a 135. 
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(22/04) Leis de Kepler Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7641055

5939 

ID da reunião: 764 1055 5939 

Física 

08:15 às 09:00 

Frente C 

Capítulo 3  

Leis de Kepler 

Assistir à vídeo aula cujo link será 

encaminhado no ClassApp. 

 

Capítulo 3 

pág.129 a 135 

 

Entregar os exercícios 

propostos das páginas 137 a 

138 para entrega em 24/04 até 

às 12:15. 

Valor: 10 pontos. 

História 

09:00 às 09:45 

O nazifascismo Assistir à vídeo aula cujo link será 

encaminhado no ClassApp. 

Fazer a leitura das páginas indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo A4, 

O nazifascismo. 

Páginas 32 a 35 

 

História 

10:00 às 10:45 

O nazifascismo Assistir à vídeo aula cujo link será 

encaminhado no ClassApp. 

Fazer a leitura das páginas indicadas 

Livro Bernoulli, capítulo A4, 

O nazifascismo. 

Páginas 36 a 38 

 

Hist.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

O nazifascismo Essa aula tratará de tirar as dúvidas 

dos alunos decorrente do conteúdo 

aplicado nas video aulas, assim como 

para falarmos sobre o nazismo na 

Alemanha. 

O link será enviado via ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo A4, 

O nazifascismo. 

Páginas 39 a 46. 

Deverá ser entregue no dia 

24/04, com o prazo máximo até 

às 12:15, as atividades das 

páginas 49 e 50. 

Valor: 10 pontos. 
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Quinta-feira 

(23/04) 

Química 

07:30 às 08:15 

Estrutura atômica Ler as páginas 68 a 79. 

Assistir a vídeo aula online pelo link 

que será enviado pelo classapp. 

Livro. 

Vídeo aula. 

 

Quím. (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Estrutura atômica Acessar a aula online pelo link que será 

enviado pelo ClassApp. 

Livro. 

Vídeo aula. 

Fazer os exercícios de 

aprendizagem. Páginas 71, 74 e 

79, números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 12 e 13. Enviar dia 24/04. 

(Enviarei uma vídeo aula com a 

correção). 

Arte 

09:00 às 09:45 

Desenho Assistir o vídeo: “22 truques fáceis de 

desenhos para iniciantes”. 

Atividade: Fazer um desenho, 

inspirado nas dicas apresentadas no 

vídeo. 

Link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=8okNENpGel8 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

Tirar uma foto da atividade e 

enviar na sexta-feira, dia 24/04 

até às 12:15.. 

Valor da atividade: 10 pontos. 

Port.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Período composto 

por coordenação 

Acessar o link abaixo para entrar  na 

aula online via Zoom. 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7458424

8987 

ID da reunião: 745 8424 8987 

O link também será enviado 

pelo classapp. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8okNENpGel8
https://www.youtube.com/watch?v=8okNENpGel8
mailto:mayraluzzibio@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/74584248987
https://us04web.zoom.us/j/74584248987
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Português 

10:45 às 11:30 

Colocação 

pronominal: 

próclise, mesóclise e 

ênclise 

Fazer mapa mental: 

Colocação pronominal: próclise, 

mesóclise e ênclise 

Páginas: 48 a 51 
Tirar uma foto e enviar o mapa 

mental pelo Classapp. 

Enviar dia: 24/04 

Valor: 5,0 pontos 

      

 

 

Sexta-feira 

(24/04) 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Operações com 

frações algébricas. 

●  Adição e 

subtração 

●  Multiplicação 

●  Divisão 

Acessar e assistir a vídeo aula da 

professora. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro didático de 

matemática: páginas: 21, 22 

e 23. 

 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Operações com 

frações algébricas. 

●  Adição e 

subtração 

●  Multiplicação 

●  Divisão 

Resolver os exemplos propostos ao 

final da vídeo aula. 

Livro didático de 

matemática: páginas: 21, 22 

e 23. 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

Enviar foto dos exemplos 

resolvidos.  

Via ClassApp, até 10:00 do 

mesmo dia. 

 

Valor: 10 pontos. 

Mat (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Operações com 

frações algébricas. 

●  Adição e 

subtração 

Será encaminhado via ClassApp o link 

para ter acesso a aula via ZOOM, em 

que será resolvido alguns exercícios 

de aprendizagem. 

Livro didático de 

matemática: páginas: 21, 22 

e 23. 
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●  Multiplicação 

●  Divisão 

 

Registrar os exercícios no caderno. 

Biologia 

10:00 às 10:45 

Frente A - Cap. 3 

Bioquímica Celular 

Realizar as atividades do conteúdo 

explicado Livro 2ª bimestre 

Páginas: 05, 09 e 11. 

Tirar uma foto e encaminhar no 

ClassApp da professora. 

Bio. (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Frente A - Cap. 3 

Bioquímica Celular 

Acessar a aula online pelo link que será 

enviado pelo Classapp. 

Correção dos exercícios de 

aprendizagem. 

Livro 2ª bimestre 

Páginas: 05, 09 e 11. 

 

PROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 


