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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 

(30/11) 

 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15 

* Verbs followed by 

infinitive and 

gerund 

* Linking words 

* Explicação da matéria * Link do ZOOM que será 

enviado via ClassApp. 

 

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

Inglês   

8:15 às 9:00 

* Verbs followed by 

infinitive and 

gerund 

* Linking words 

Fazer as atividades das páginas 

47 e 48 

53 e 54 

59 e 60 

Livro Bernoulli, vol. 4  

*Será enviado o gabarito 

para autocorreção. 

 

 

 

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

História (Zoom) 

9:00 às 9:45 
A redefinição da 

ordem mundial nos 

anos 1990 

Aula zoom 

O link será encaminhado via ClassApp. 

Livro Bernoulli, volume 4, 

capítulo A9: A redefinição da 

ordem mundial nos anos 

1990 

Fazer os testes das páginas 111 a 

115 e encaminhar via classapp até 

as 18:00 do mesmo dia. 

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Encerramento - 

OPEE 

Dinâmica e bate-papo de 

encerramento das aulas de OPEE e 

Link da aula do Zoom: Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno.  
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aprendizados adquiridos durante o 

ano. 

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

77383436092?pwd=OTEzNX

VQSEFxekU5TWloaFNwTHV

kZz09 

ID da reunião: 773 8343 

6092 

Senha de acesso: vitoria 

Filosofia  

10:45 às 11:30 

Os grandes desafios 

da bioética no 

mundo 

contemporâneo  

Assistir ao vídeo encaminhado pela 

professora e elaborar um mapa 

mental NO CADERNO sobre o que o 

vídeo aborda 

Link do vídeo em 

construção. 

Enviar foto do mapa mental feito 

no caderno até 01/12 - 12h15. 

Matemática (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Equações do 2º 

grau. 

Aula online via Zoom: revisão anual. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Anotar exercícios no caderno. 

Livro Bernoulli, volume 2, 

capítulo A4. 

******* 

 

 

 

Terça-feira 

(1º/12) 

História (Zoom) 

07:30 às 08:15 

A nova república 
Aula zoom 

O link será encaminhado via ClassApp. 

Livro Bernoulli, volume 4, 

capítulo B7: A nova 

república. 

 

História  

08:15 às 09:00 

A nova república Assistir ao vídeo do Edpuzzle que será 

encaminhado via ClassApp 

Edpuzzle  
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 Matemática (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Teorema de 

Pitágoras. 

Aula online via Zoom: revisão anual. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Anotar exercícios no caderno. 

  

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Relações 

trigonométricas no 

triângulo retângulo. 

Aula online via Zoom: revisão anual. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Anotar exercícios no caderno. 

 
 

Port. (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Com ou sem crase? Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7523896

531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJw

MFVNa2xQQT09 

ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

Páginas: 155 a 160  

Português 

11:30 às 12:15 

E a linguagem lá 

tem vícios? 

Faça um mapa mental:  Ambiguidade, 

cacofonia, estrangeirismo e 

pleonasmo. 

Páginas: 157 a 159 Envie o mapa no classapp até às 

12:15. 

Valor: 10,0 

 

Quarta-feira Química  (Zoom) Óxidos. Correção dos exercícios. Livro. *************************** 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
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(02/12) 07:30 às 08:15 Aula online. 

Química  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Ácidos, bases, sais e 

óxidos. 

Aula online. 

Prova. 

Livro. Enviar a prova até as 17h deste 

mesmo dia (02/12). 

Redação (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Atividade sobre o 

livro As Vantagens 

de ser Invisível 

 

Atividade na plataforma Google 

Forms sobre o livro As Vantagens de 

Ser invisível. 

 

* Link será enviado às 09:00 aos 

alunos do 9º ano 

* A atividade deverá ser feita nesse 

primeiro horário, de 09h até 09:45. 

* O livro pode ser consultado. 

Google Forms  *** 
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Redação (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Análise da atividade 

sobre o livro As 

Vantagens de ser 

Invisível. 

 

 

Neste momento as notas serão 

fechadas. O professor fechará a 

planilha de notas e aqueles alunos 

que não atingiram a média da 

atividade literária serão comunicados 

para refazerem a atividade.  

 

Livro Literário 

 

*** 

Geografia (Zoom) 

10:45 às 11:30 
Oceania – Impactos 

Ambientais 

Compreensão dos impactos causados 

pelo degelo nas regiões polares sobre 

países situados em as ilhas. 

Material de apoio Bernoulli 

Capítulo 8  

Link para aula Zoom será enviado 

via whatsApp e ClassApp antes da 

aula. 

Geografia 

11:30 às 12:15 
Oceania – Impactos 

Ambientais 

Debater a nossa responsabilidade nos 

impactos ambientais e nas 

consequências para outros povos. 

 
Mantenha-se conectado. 

 

Quinta-feira Física  As radiações Exercícios pág.165 a 167 Livro Bernoulli  
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(03/12) 07:30 às 08:15 

Física (Zoom) 

08:15 às 09:00 

As radiações Será encaminhado o link para a aula 

pelo zoom  

Livro Bernoulli Enviar exercícios até as  18 hs. 

Arte (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Desenho animado  Aula online. 

Vídeo: 

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

oG89DOyngs8 

O link será enviado via 

classApp e WhatsApp. 

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

Port.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Dúvidas frequentes Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7523896

531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJw

MFVNa2xQQT09 

ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

Faremos exercícios de 

aprendizagem. 

 

Português 

10:45 às 11:30 

Dúvidas frequentes Terminar os exercícios de 

aprendizagem iniciados na aula 

online. 

 Envie os exercícios de 

aprendizagem no classapp até às 

11:30. 

Ed. Física (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Cultura corporal de 

movimento 

Entrar na aula zoom e realizar as 

atividades que serão propostas pelo 

professor durante a aula zoom, o 

aluno deverá usar roupas 

Link para a aula zoom será 

enviado via classapp e 

whatsapp 

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

https://www.youtube.com/watch?v=oG89DOyngs8
https://www.youtube.com/watch?v=oG89DOyngs8
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
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confortáveis que possibilitem a 

prática de exercício físico. 

 

Sexta-feira 

(04/12) 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Volumes. Momento destinado para estudo e 

revisão sobre volume do prisma e 

volume do cilindro. 

Livro Bernoulli, páginas 66 à 

68. 

******* 

Mat. (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Volumes. Aula online via Zoom: recuperação. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Somente os alunos que estão de 

recuperação participarão da aula 

Zoom. 

Os demais estarão resolvendo a lista 

de exercícios enviada no ClassApp. 

Livro Bernoulli. Recuperação: enviar até 10h. 

Mat. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Volumes. Aula online via Zoom: recuperação. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Somente os alunos que estão de 

recuperação participarão da aula 

Zoom. 

Os demais estarão resolvendo a lista 

de exercícios enviada no ClassApp. 

Livro Bernoulli. Recuperação: enviar até 10h. 

Bio. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Sistema Esquelético 

e muscular 

Será encaminhado o link para a aula 

pelo zoom - Revisão de conteúdo não 

aplicado no ano anterior 

Bernoulli - plataforma  
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Biologia 

10:45 às 11:30 

Biotecnologia 

Evolução 

Para os estudantes que não atingiram 

a média dos 40 pontos distribuídos. 

Livro 4º bimestre Enviar a recuperação até as 17:00 

Valor: 40 pontos 

 

 

 


