
 

 

 

 

 
                                        DISCIPLINA:    Química       Ano/Série: 9° ano 

 (   X  ) ATIVIDADES DIVERSAS       (     ) RECUPERAÇÃO 

PERÍODO:   31/03 à 07/04                Prof.: Raquel 

 
ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO 

Estudar o capítulo correspondente do livro didático, anotações do caderno, atividades 
aplicadas e respondidas em sala. 

Plantão de dúvidas 
Data: 01/04, 06/04 e 07/04 até às 12h 
Canal: WhatsApp (984038724) 

 
 
 

Material a ser encaminhado pelo aluno 
02/04: Trabalho de Química. (Enviar para WhatsApp  ou ClassApp da professora). 
06/02: Fazer o exercício número 14 da página 94 e os testes 06 e 07 da página 110.  (Enviar 
para WhatsApp ou ClassApp da professora). 
07/04: Fazer o exercício 15 da página 96 justificando cada alternativa. (Enviar para WhatsApp 
ou ClassApp da professora). 
 
 
 

 
 

 
Data Objeto do conhecimento Detalhamento Fonte de consulta 

01/04 
 

Leis das reações químicas. 

• Mandarei uma vídeo aula com 
a correção dos exercícios das 
páginas 90 e 91. (Canal 
youtube da escola) 
 

• Enviarei um trabalho, via 
ClassApp, para ser entregue 
até o dia 02/04 às 12h. 
Enviar este trabalho para 
WhatsApp ou ClassApp da 
professora. 

• Livro didático 
• Vídeo aula 
• Plantão de 

duvidas 
 

06/04 

Balanceamento de equações 
químicas. 

• Mandarei uma vídeo aula 
sobre o assunto 
(Balanceamento de reações 
químicas) pelo canal 
Youtube da escola. 

• Ler as páginas 93 e 94. 
 

• Fazer o exercício número 14 
da página 94 e os testes 06 e 
07 da página 110. (Enviar 
para WhatsApp ou 
ClassApp da professora até 
o dia 06/04 às 12h). 
Obs: após a entrega desses 
exercícios será 
disponibilizada uma vídeo 
aula com a correção desses 
exercícios. 

 

• Livro didático 
• Vídeo aula 
• Plantão de 

duvidas 
 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  



07/04 

Quantidade de matéria. 

• Mandarei uma vídeo aula 
sobre o assunto (Quantidade 
de matéria) pelo canal 
Youtube da escola. 

• Fazer o exercício 15 da 
página 96 justificando cada 
alternativa. 

• Livro didático 
• Vídeo aula 
• Plantão de 

duvidas 
 

 
 
 

 


