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9º Ano do Ensino Fundamental 

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 

(10/08) 

 

Redação  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Resenha Crítica - 

Página 4. 

Introdução ao assunto resenha 

crítica: estrutura, suporte, 

produtores e público, linguagem.  

Livro Bernoulli *** 

Inglês   

8:15 às 9:00 
Cap. 5 

Ideas that inspire 

changes 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre    

Ideas that inspire changes que estará 

disponível no site do Colégio Ágora, 

canal do YouTube. (O link do vídeo 

será enviado pelo ClassApp) 

* Passo 2 - Fazer no caderno um 

vocabulário com 15 palavras do texto. 

Escreva as palavras em inglês de dê a 

tradução. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 3-7 

 

 

 

* Não precisam enviar o 

vocabulário para a professora, 

apenas façam-no no caderno com 

atenção e capricho. Improve your 

vocabulary skills. 

Inglês (Zoom) 

9:00 às 9:45 
Cap. 5 * Será explorado o tema abordado do 

texto com explicações e 

* Acessar o vídeo da aula 

que estará disponível no site 

*Os alunos irão preparar uma 

propaganda tendo como 

inspiração o tema abordado no 
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Ideas that inspire 

changes 

apresentações de palavras e 

expressões novas. Serão usados os 

slides do vídeo. 

 

do Colégio. O link será 

enviado via ClassApp.  

 

capítulo estudado. A professora 

fornecerá todas aplicações, e com 

detalhes, sobre a atividade a ser 

realizada. 

Data da entrega: 11/08 até às 

17h. 

Valor: 10 pontos 

Filosofia  

10:00 às 10:45 

O racionalismo 

grego e o 

racionalismo 

cartesiano (parte 1) 

Assistir as vídeo aulas linkadas abaixo 

e produzir um resumo no caderno de 

cada um dos vídeos.  

 

Link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=GsBVwna_UjI&fea

ture=youtu.be 

https://www.youtube.com/

watch?v=Iqxaxw0sRyk&feat

ure=youtu.be 

Enviar foto dos resumos 

realizados até 11/08 - 12h15. 

Após essa data será considerado 

apenas 50% da nota. 

OPEE (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Ritos e 

Planejamentos 

Leitura e realização coletiva por meio 

da aula do Zoom das páginas 74 a 79. 

Não se esqueça do livro de OPEE.  

Link para aula do Zoom:  

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

75776458744?pwd=dUNST

UNsVDhLWWEvY2tNRVVvM

DcrQT09 

ID da reunião: 757 7645 

8744 

Senha de acesso: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno mas é OBRIGATÓRIO 

realizar as atividades de OPEE 

solicitadas durante a aula.  

Caso haja falta sem justificativa, 

deverá realizar a atividade da 

mesma maneira e enviar foto 

para a professora. 

https://www.youtube.com/watch?v=GsBVwna_UjI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GsBVwna_UjI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GsBVwna_UjI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Iqxaxw0sRyk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Iqxaxw0sRyk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Iqxaxw0sRyk&feature=youtu.be
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Educação Física (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Ginásticas Participar da aula zoom, onde será 

feita uma introdução sobre o 

conteúdo, e depois será proposto 

uma breve discussão sobre o mesmo,  

a partir de um vídeo que será passado 

durante a aula zoom. Será pedida uma 

atividade a partir de um vídeo feito 

pelo professor que estará disponível 

no canal do youtube do colégio para 

pós aula. Será avaliada a participação 

do aluno durante a aula zoom e o 

retorno da atividade pedida no vídeo 

do youtube 

Google e youtube Link para a aula zoom será 

enviado via classapp 

A atividade terá o valor de 15 

PONTOS  e deverá ser entrgue no 

dia 11/08 até as 11:30 

 

 

 

Terça-feira 

(11/08) 

 

Matem. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Domínio de 

Funções e 

representação 

gráfica. 

Acessar link para entrar na reunião 

Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 12, 

13, 14. 

********** 

Matem. (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Domínio de 

Funções e 

representação 

gráfica. 

Acessar link para entrar na reunião 

Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Resolver o exercício 17 da página 15 

Livro Bernoulli, páginas 12, 

13, 14. 

Enviar até as 17h deste mesmo 

dia, via ClassApp, foto com a 

resolução do exercício. 
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Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 
Ásia – localização e 

regionalização. 

 

Compreensão da influência do relevo 

na ocupação do espaço geográfico. 

 

Pré –leitura até a página 8. 

 

 

Mantenha-se conectado. 

Geografia 

10:00 às 10:45 
Ásia – localização e 

regionalização. 

 

link para acesso a aula no Zoom será 

enviado via classapp e no grupo do 

whatsapp da turma. 

Acessar QR Code página 9  Tira-dúvidas às 3ª, 4ª, 5ª feiras 

até às 13:00 horas. 

 

Port. (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Pronomes relativos 

precedidos de 

preposição 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7260926

7502?pwd=eDRPdVQrQS9VMDF6RlR

zcldvZ0o3QT09 

 

ID da reunião: 726 0926 7502 

Senha de acesso: i6LGid 

Correção dos exercícios de 

aprendizagem. 

Página:26 

 

Português 

11:30 às 12:15 

Pronomes relativos 

precedidos de 

preposição 

Fazer exercícios propostos Páginas: 28 e 29 ( 8 e 9)  

 

https://us04web.zoom.us/j/72609267502?pwd=eDRPdVQrQS9VMDF6RlRzcldvZ0o3QT09
https://us04web.zoom.us/j/72609267502?pwd=eDRPdVQrQS9VMDF6RlRzcldvZ0o3QT09
https://us04web.zoom.us/j/72609267502?pwd=eDRPdVQrQS9VMDF6RlRzcldvZ0o3QT09
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Quarta-feira 

(12/08) 

Física  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Astronomia Acessar link para entrar na reunião 

Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

whatsApp. 

Livro Bernoulli, páginas 126 

a 131.. 

 

Física 

08:15 às 09:00 

Astronomia Fazer exercícios de aprendizagem. Livro Bernoulli, páginas 

131,132 e 133.  

Enviar até dia 14/08 a resolução 

do exercício. 

Valor: 10 pontos 

História  

09:00 às 09:45 

A Segunda Guerra 

Mundial 

Fazer a leitura prévia do ponto 3 do 

capítulo A5, O desenvolvimento da 

guerra. 

Na aula zoom, haverá perguntas sobre 

o tema valendo pontuação. 

Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo A5 - A Segunda 

Guerra Mundial. 

Páginas 13 a 15. 

 

História (Zoom) 

10:00 às 10:45 

A Segunda Guerra 

Mundial 

Aula zoom sobre o tema: O 

desenvolvimento da Guerra.  

Haverá perguntas sobre o conteúdo 

estudado e explicação sobre o 

mesmo. 

O link da aula será enviado via 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo A5 - A Segunda 

Guerra Mundial. 

Páginas 13 a 15. 

 

História (Zoom) 

10:45 às 11:30 

A Segunda Guerra 

Mundial 

Aula zoom sobre o tema: A guerra no 

Leste Europeu e a invasão da União 

Soviética. 

Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo A5 - A Segunda 

Guerra Mundial. 
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O link da aula será enviado via 

ClassApp. 

Páginas 17 a 21. 

 

Matemática (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Zero ou raiz de uma 

função. 

Acessar link para entrar na reunião 

Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, página 16. 
*********** 

 

Quinta-feira 

(13/08) 

Quím. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Propriedades 

periódicas. 

Será encaminhado o link para a aula 

no Zoom. 

Páginas 109, 110 e 111.  

Faremos exercícios juntos na 

aula. Enviarei no dia da aula. 

Foto das Atividades. 

Quím. (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Propriedades 

periódicas. 

Será encaminhado o link para a aula 

no Zoom. 

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

Arte (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Elementos do teatro Aula online. O link será enviado via 

ClassApp. 

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

O aluno será avaliado pela 

presença e pela participação. 

Port.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Pronomes relativos 

precedidos de 

preposição 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7847973

7156?pwd=UzJkd0IwUHpMQmdvbUJ

WYUgyRWhFdz09 

ID da reunião: 784 7973 7156 

Correção dos exercícios 

propostos. 

 

https://us04web.zoom.us/j/78479737156?pwd=UzJkd0IwUHpMQmdvbUJWYUgyRWhFdz09
https://us04web.zoom.us/j/78479737156?pwd=UzJkd0IwUHpMQmdvbUJWYUgyRWhFdz09
https://us04web.zoom.us/j/78479737156?pwd=UzJkd0IwUHpMQmdvbUJWYUgyRWhFdz09
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Senha de acesso: 4fmGXt 

Português 

10:45 às 11:30 

Vozes verbais Fazer mapa mental: 

Vozes verbais 

Páginas: 24 e 25. Envie no classapp no mesmo dia 

até às 12:15. 

Valor: 5,0 pontos 

 

Sexta-feira 

(14/08) 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Funções: revisão Acessar a plataforma Meu Bernoulli. 

Avaliação online. 

Faça as resoluções no caderno. 

Livro Bernoulli. 

Plataforma Meu Bernoulli. 

Responder até às 08:15. 

 

Valor: 10 pontos. 

Mat. (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Funções: 

comentários sobre 

a atividade. 

Acessar link para entrar na reunião 

Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

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

Mat. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Função Afim. Acessar link para entrar na reunião 

Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, página 17, 

18, 19 e 20. 

*********** 

Biologia 

10:00 às 10:45 

Capítulo 5 Fazer as atividades da página 13 

Leitura prévia das páginas 13, 14 e 15 

Livro volume 3 Tirar foto e encaminhar no 

classApp. 

Bio. (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Capítulo 5 Será encaminhado o link para a aula 

on-line. Devolutiva das atividades 

aplicadas e explicação 

Livro volume 3  
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Redação (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Linguagem da 

Resenha crítica, 

página 09.  

Análise de como deve ser a 

linguagem de uma resenha crítica. 

Realizar a atividade da página 13, nºs  

04, 05, 06, 07. Os alunos receberão o 

gabarito para que possam fazer a 

autocorreção. Não é necessário 

enviar nada ao professor.  

Livro Bernoulli *** 

 

 

 


