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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 

(27/04) 

Redação  

(Zoom) 

08:15 às 09:00 

PRODUÇÃO DE 

TEXTO ONLINE  

Pelo Zoom, haverá uma aula com as 

instruções básicas para a produção de texto 

da página 17.  

Livro Bernoulli.  Responder o ClassApp “Envio 

da Produção de texto” com a 

imagem do texto até as 09h. 

Matemática 

 

09:00 às 09:45 

Multiplicação de 

polinômios: páginas 

21 e 22 

Assistir vídeo aula com a explicação desse 

conteúdo. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

 

Copiar os exemplos da vídeo aula no 

caderno.  

Livro didático páginas 21 e 

22. 

Vídeo aula. 

****** 

Matemática 

10:00 às 10:45 

Multiplicação de 

polinômios: páginas 

21 e 22 

Resolução de exercícios de aprendizagem: 

página 25, números 34 e 35.  

 

Registrar as atividades no caderno. 

Livro didático páginas 21 e 

22. 

Vídeo aula. 

 

Não será exigido que o aluno 

envie a resolução do exercício 

para a professora. 
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WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

Mat.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Multiplicação de 

polinômios: páginas 

21 e 22 

Aula online via Zoom para correções dos 

exercícios e tira dúvidas. 

 

O link será enviado pelo ClassApp. 

 

 

Acompanhar a aula online 

com o livro didático e 

caderno. 

 

Fazer as devidas correções 

nos exercícios.  

***** 

 

 

 

Terça-feira 

(28/04) 

Português 

07:30 às 08:15 

Adjunto Adnominal e 

complemento 

nominal 

Exercícios - Testes 

 

Acesse o link abaixo e assista a vídeo aula.  

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

HR-5Yg&feature=youtu.be 

Páginas: 45 a 51 

(10 a 19).  

Tirar uma foto da atividade e 

enviar pelo classapp dia 

30/04 

Valor: 5,0 pontos 

 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Relação entre 

modificadores e 

modificados 

Acessar o link para entrar na aula online 

pelo Zoom. 

 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78768312757 

ID da reunião: 787 6831 2757 

 

Páginas:78 e 79.  

https://www.youtube.com/watch?v=_hZnqHR-5Yg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_hZnqHR-5Yg&feature=youtu.be
https://us04web.zoom.us/j/78768312757
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História 

09:00 às 09:45 

Revolução Francesa 
Assistir a vídeo aula que será encaminhadas 

no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo 4, A 

convenção Nacional 

Páginas 18 a 20 

 

História 

10:00 às 10:45 

Revolução Francesa 
Assistir a vídeo aula que será encaminhadas 

no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo 4, A 

convenção Nacional 

Páginas 21, 22, 23, 25 e 26 

 

História (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Revolução Francesa 
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. 

Livro Bernoulli, capítulo 4, 

Revolução Francesa 

Páginas 29 a 33 

Algumas das atividades serão 

selecionadas e realizadas na 

presença do professor na 

conferência através do Zoom 

e irá pontuar a entrega do 

exercício no dia 30/04, assim 

como a participação do aluno. 

Peço para que, por favor, as 

atividades sejam 

encaminhadas somente na 

data agendada. Não serão 
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aceitas atividades 

antecipadas. 

 

 

Quarta-feira 

(29/04) 

 

Inglês 

7:30 às 8:15 

GRAMMAR  

Language Matters II  

Relative Pronouns 

 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre a gramática 

que estará disponível no site do Colégio 

Ágora, canal do YouTube. (O link do vídeo 

também será enviado pelo ClassApp).  

*Passo 2 - Atividades das páginas 15 e 16.  

* Link do vídeo ou ir direto 

no site da escola: 

https://www.colegioagorac

ri stalina.com.br/  

* Livro Bernoulli - Volume 

2: Páginas 15 e 16. 

 

 

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

 

Inglês  (Zoom) 

8:15 às 9:00 

 

GRAMMAR  

Language Matters II  

Relative Pronouns 

 

*Passo 1: Explicação da gramática usando os 

slides do vídeo. 

 *Passo 2 - Correção das atividades das 

páginas 15 e 16. 

* Passo 3 - Dar início à realização das 

atividades das páginas 21 à 25 

* O gabarito será disponibilizado, ao final da 

tarde, no grupo de WhatsApp. 

 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

  

* Livro Bernoulli - Volume 

2: Páginas 15 à 25.  

 

* Será enviado pelo, ClassApp, 

um trabalho avaliativo sobre o 

que foi estudado.  

* Data da entrega: 

30/04(quinta) até às 17h  

* Valor: 20 

Matemática  

09:00 às 09:45 

Multiplicação de 

polinômios: páginas 

21 e 22 

Resolução do exercício de aprendizagem: 

página 28 número 9. 

 

A professora estará 

disponível no WhatsApp. 

Enviar foto do exercício, via 

ClassApp até 30/04 às 12h. 

 

Valor: 10 pontos 
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Matemática 

(Zoom) 

10:00 às 10:45 

Divisão de polinômio 

por monômio: página 

22. 

Aula online via Zoom para explicação do 

conteúdo. 

 

O link será enviado pelo ClassApp. 

Acompanhar a aula com o 

livro didático (página 22) e 

caderno. 

 

******* 

Matemática  

10:45 às 11:30 

Divisão de polinômio 

por monômio: página 

22. 

Resolução dos exemplos propostos na aula 

Zoom. 

Registrar as resoluções no 

caderno. 

Não será exigido que o aluno 

envie a resolução para o 

professor. 

      

 

 

Quinta-feira 

(30/04) 

Geografia 

07:30 às 08:15 

Capitalismo X 

Socialismo 

Acessar o Tá na Mídia através do Qr  Code 

Fazer o download da linha do tempo e  fazer 

no caderno os episódios marcantes da 

Guerra Fria, citar os motivos desses conflitos 

e disputas estratégicas , atividade deverá 

está pronta para a aula zoom.  

 

Livro página 10. 

Enviar foto   das atividades 

após a correção na aula 

zoom, via Whatsapp até as 

12h. 

Geografia 

08:15 às 09:00 

Capitalismo X 

Socialismo 

Fazer no caderno os Exercícios de 

Aprendizagem do 4 ao 8, exercícios deverão 

estar prontos para aula zoom. 

Página 11. Tirar uma foto da atividade e 

enviar pelo classapp dia 

30/04. 

Valor: 5,0 pontos Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Capitalismo X 

Socialismo 

Link da aula Zoom será enviado via Classapp.  
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OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Netiqueta - Uma 

conversa sobre 

responsabilidades, 

participação e 

autonomia. 

Roda de conversa sobre o processo de 

amadurecimento e responsabilidade por 

meio das perguntas motivadoras e dicas.  

Aula do Zoom 30/04 às 10h00. 

Link para a aula do Zoom:  

https://us04web.zoom.us/j

/73707887718 

 

Filosofia 

10:45 às 11:30 

Sistema de Governo e 

Regimes de Governo 

Assistir a vídeo aula, ler o mapa mental e 

copiá-lo no caderno de filosofia. 

Link da vídeo aula e 

construção e mapa mental 

enviado pelo ClassApp. 

 PROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 


