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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) 

07:30 às 08:15 

Produção de texto online: página 

26.  

Produção de texto online da página 

26, com a orientação online do 

professor.  

Livro Bernoulli. Enviar, até as 17h desta 

segunda-feira, a imagem do 

texto produzido, feito no 

caderno, respondendo o 

ClassApp “Envio do Texto da 

página 26”. Valor: 15 NÃO 

SERÃO ACEITOS TEXTOS 

ENTREGUES APÓS ESTE 

HORÁRIO.  

 

Inglês   

8:15 às 9:00 

GRAMMAR  

Language Matters I 

Modal of possibility: May |Might| 

Could| Must| Can’t 

* 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 

12 e 13.  

* Link do vídeo ou ir direto 

no site da escola: 

https://www.colegioagoracri 

stalina.com.br/  

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 12 e 13. 

 

 

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



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

9º Ano do Ensino Fundamental 

Inglês (Zoom) 

9:00 às 9:45 

GRAMMAR  

Language Matters II 

Should | Ought to 

 

*Passo 1: Explicação da gramática 

usando os slides do vídeo. 

 *Passo 2 - Correção das atividades 

das páginas 12 e 13. 

* Passo 3 - Dar início à realização 

das atividades das páginas 19, 20, 

24, 25,26,27,28,29 e 30. 

* 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 12 à 30.  

 

* Será enviado pelo, ClassApp, 

um trabalho avaliativo sobre o 

que foi estudado.  

* Data da entrega: 28/04 

(terça) até às 17h. 

* Valor: 20 pontos 

Filosofia 

10:00 às 10:45 

Verdade e Validade 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. 

Copiar o mapa mental enviado 

pelo ClassApp no caderno.   

Envio da foto do mapa mental 

até dia 29/04, 12h15. 

OPEE (Zoom) 

10:45 às 11:30 

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 27/04 às 10h45. 

Link para a aula do Zoom:  

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

74792274120 

 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 
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Terça-feira 

(28/04) 

Matem. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Revisão: fatoração por 

agrupamento, fatoração trinômio 

quadrado perfeito, produto stevin, 

simplificação de frações. 

Aula via zoom com resolução de 

exemplos sobre o conteúdo. 

 

O link será enviado pelo ClassApp. 

Registrar no caderno a 

resolução dos exercícios. 

**** 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Revisão: fatoração por 

agrupamento, fatoração trinômio 

quadrado perfeito, produto stevin, 

simplificação de frações. 

Resolução de exercícios de 

aprendizagem: página 26, números 

2, 4, 5, 7 e 9. 

 

Esses exercícios são baseados nos 

exemplos da aula Zoom 

Livro didático. 

 

WhatsApp da professora para 

dúvidas. 

Encaminhar foto com a 

resolução dos exercícios até 

30/04 12:00. 

 

Valor: 15 pontos. 

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

 

Europa Geográfica 

 

Aula dialogada 

Prepare-se. 

 

Páginas 10 a 13. 

 

Atenção ao Tira Dúvidas: 

3ª,4ª,5ª até as 13:00. 

 

 

Geografia 

10:00 às 10:45 

 

Europa Geográfica 

 

Climas e Vegetação. 

 

Takes da professora e 

atividades no horário da 

aula. 

 

 

Faça pré-leitura do tema para 

uma participação mais ativa e 

também para fazer suas 

atividades. 

Port. (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Colocação pronominal Acessar o link para entrar na aula 

online pelo Zoom: 

Entrar na reunião Zoom 

Páginas: 48 a 51.  
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https://us04web.zoom.us/j/76241

313902 

ID da reunião: 762 4131 3902 

 

 

 

 

 

Quarta-feira 

(29/04) 

Física  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Movimento circular e a Lei da 

gravitação 

Aula via zoom com resolução de 

exemplos sobre o conteúdo. 

 

O link da aula: 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78025

977667 

ID da reunião: 780 2597 7667 

 

 

  

Física   

08:15 às 09:00 

O universo e o sistema solar Os alunos deverão fazer uma 

apresentação sobre um planeta 

escolhido pela professora 

.Apresentação individual. O 

Ver QR code pág.150, 151 e 

153  e fazer um texto sobre 

eles .Enviar o vídeo sobre os 

 

https://us04web.zoom.us/j/76241313902
https://us04web.zoom.us/j/76241313902
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planeta de cada aluno será enviado 

pelo whatsApp. 

planetas.Deverá enviar 

whatsApp até dia 30/04. 

Valor: 10 pontos.  

História 

09:00 às 09:45 

O nazifascismo 
Assistir às vídeo aulas que serão 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo A4, O 

nazifascismo 

Páginas 39 a 42. 

 

História 

10:00 às 10:45 

O nazifascismo 
Assistir às vídeo aulas que serão 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo A4, O 

nazifascismo 

Páginas 43 a 47. 

 

Hist.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

O nazifascismo 
Após assistirem a vídeo aula  

teremos a aula no Zoom para 

realizar o reforço do conteúdo 

aplicado. Teremos esse momento 

para tirar dúvidas e esclarecer 

alguns pontos específicos. 

O link será enviado via ClassApp. 
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Quinta-feira 

(30/04) 

Química 

07:30 às 08:15 

Modelos atômicos 

(Z, A e N) 

Ler as páginas 80, 81, 82 e 83. 

Assistir a vídeo aula que será 

disponibilizada pelo ClassApp. 

Livro. 

Vídeo aula. 

 

Quím. (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Modelos atômicos. Acessar o link para entrar na aula 

online pelo Zoom: 

(Será disponibilizada pelo 

ClassApp). 

Link da Vídeo aula. Fazer os exercícios 14 e 15 das 

páginas 82 e 83. 

Enviar pelo classApp até as 

17h do dia 30/04. 

Arte 

09:00 às 09:45 

Evolução das tecnologias na 

educação 

Assistir o vídeo: “Evolução das 

tecnologias na educação”. 

Escrever um parágrafo, sobre a 

importância da tecnologia na 

educação atual.  

Link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=tcLLTsP3wlo&t=21s 

Tirar uma foto da atividade e 

enviar até na presente data 

(30/04), às 11:30. 

Port.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Colocação pronominal Acessar o link para entrar na aula 

online pelo Zoom: 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74343

311692 

ID da reunião: 743 4331 1692 

 

Páginas: 52 a 54.  

Português 

10:45 às 11:30 

Colocação pronominal Fazer exercícios aprendizagem. Páginas: 52 a 54. 

 

Tirar uma foto da atividade e 

enviar dia 30/04 até às 17h. 

https://www.youtube.com/watch?v=tcLLTsP3wlo&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=tcLLTsP3wlo&t=21s
https://us04web.zoom.us/j/74343311692
https://us04web.zoom.us/j/74343311692
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Valor: 5,0 pontos 

 PROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 


