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Observações: 1 – 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 

(17/08) 

 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Encontrando 

soluções para uma 

equação do 1º grau 

com duas variáveis. 

Acessar e desenvolver a lista de 

exercícios enviada no ClassApp. 

Livro Bernoulli.  

 

Enviar, via ClassApp, até as 

17h, foto com a resolução dos 

exercícios. 

 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Encontrando 

soluções para uma 

equação do 1º grau 

com duas variáveis. 

Continuar desenvolvendo a lista de 

exercícios. 

Livro Bernoulli. 

Mat.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Gráfico de uma 

equação do 1º grau 

com duas variáveis. 

Aula online pelo Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

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

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Riquezas e Pobrezas  
Realização coletiva durante a aula do 

Zoom das páginas 64 a 67. 

Link para aula do Zoom: 

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

76579993945?pwd=Tnp3bkl

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno mas é 

OBRIGATÓRIO realizar as 
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Não esquecer o livro de OPEE. YMVNJVENyenl6UGpVQ2tnU

T09 

ID da reunião: 765 7999 

3945 

Senha de acesso: vitoria 

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. 

Arte  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Desenho livre no 

Quick Draw 

Aula online. Entrar na reunião Zoom 

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

78732315772?pwd=dnB6SGl

5dGVaNjVqcEFDZ2hldzFSdz0

9 

 

ID da reunião: 787 3231 

5772 

Senha de acesso: Mayra 

 

Não será necessário o envio 

de atividades. 

Link para acesso do quick 

draw:  

https://quickdraw.withgoogle.

com/ 

Divirta-se! 

 

Terça-feira 

(18/08) 

 

História (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Colonização 

européia na 

América. 

Aula zoom sobre o tema: A 

organização social da América 

espanhola. 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, volume 3, 

capítulo 7 - Colonização 

européia na América. 

Página 21 a 22. 

 

https://quickdraw.withgoogle.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/
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História (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Colonização 

européia na 

América. 

Aula zoom sobre o tema: A 

colonização inglesa 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, volume 3, 

capítulo 7 - Colonização 

européia na América. 

Página 25 a 28. 

 

História  

09:00 às 09:45 

Colonização 

européia na 

América. 

Atividades 
Livro Bernoulli, volume 3, 

capítulo 7 - Colonização 

européia na América. 

Página 29 a 33. 

As atividades deverão ser 

entregues na data de hoje 

com o prazo máximo até as 

17:00. 

Atividades encaminhadas após 

esse horário terão seu valor 

reduzido. 

Valor: 15 pontos 

Port. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Advérbios 

interrogativo 

Flexão dos advérbios 

 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7278917

8309?pwd=NVNZSUxJUXFIeVUxeFczV

UFOMzhVZz09 

ID da reunião: 727 8917 8309 

Senha de acesso: j7txCq 

Páginas: 27 a 30  

Português 

10:45 às 11:30 

Flexão dos advérbios Fazer mapa mental : Flexão dos 

advérbios 

Páginas:27 e 28 Enviar no mesmo dia até às 

17h. 

https://us04web.zoom.us/j/72789178309?pwd=NVNZSUxJUXFIeVUxeFczVUFOMzhVZz09
https://us04web.zoom.us/j/72789178309?pwd=NVNZSUxJUXFIeVUxeFczVUFOMzhVZz09
https://us04web.zoom.us/j/72789178309?pwd=NVNZSUxJUXFIeVUxeFczVUFOMzhVZz09
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Valor: 5,0 

Filosofia 

11:30 às 12:15 

Liberdade Assistir a vídeo aula e realizar no 

caderno um mapa mental do 

conteúdo apresentado. 

Vídeo aula: Link em 

construção 

Livro Bernoulli Volume II 

páginas 8 a 13 

Enviar foto do mapa mental 

por ClassApp até 19/09 - 

12h15. 

Após esse prazo vale apenas 

50% da nota. 

 

 

 

Quarta-feira 

(19/08) 

Geografia 

07:30 às 08:15 

População e 

povoamento Região 

Norte 

Responder no caderno os exercícios 

de aprendizagem do 6 ao 13 

páginas 11, 12 e 17 Atividades deverão ser feitas 

antes da aula zoom 

Geog.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Região Norte 

 

Relevo e Hidrografia 

Correção dos exercícios 

Fazer leitura para debate sobre  as 

características do relevo e da 

hidrografia da região Norte  

-------------------------------------- 

 

páginas 17 até 21 

Link para aula zoom será 

enviado via classapp 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Registrando 

 

 

 

Exploração na 

Amazônia brasileira 

Construir um mapa Mental com os 

principais sistemas hídricos da região 

Amazônica: a principal bacia 

hidrográfica, o rio subterrâneo e o 

aquífero (apresentar na aula zoom) 

 

Leitura e discussão acerca das 

informações  sobre a exploração 

páginas 17 a 21 

 

 

 

 

páginas 22 a 27 

Link para aula zoom será 

enviado via classapp 

 

 

 

--------------------------------------- 
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Português (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Advérbios  Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7264902

5744?pwd=WXdxVVo1SWwyZVozTUt

tU3J2bFJyQT09 

ID da reunião: 726 4902 5744 

Senha de acesso: u9T20v 

 

Faremos os exercícios de 

aprendizagem na aula. 

 

Português  

10:45 às 11:30 

Diferença entre 

advérbios e adjetivos 

Palavras denotativas 

Faça um vídeo explicando o conteúdo:  

Diferença entre advérbios e adjetivos 

Palavras denotativas 

Páginas:29 e 30 Envie o vídeo no classapp dia 

21/08. 

Valor: 5,0 

 

 

 

 

Quinta-feira 

(20/08) 

Educação Física 

(Zoom) 

07:30 às 08:15  

Esportes Para a nossa aula zoom, será passado 

uma atividade sobre uma brincadeira 

de futebol, para que a nossa aula 

aconteça precisaremos de alguns 

materiais, são eles: uma garrafa pet, 

uma folha de papel, dois pregadores, 

um cotonete de ouvido, uma 

tampinha de detergente, uma 

canetinha  e uma tesoura. Nessa aula 

será avaliada a participação dos 

alunos durante a aula zoom, 

zoom Link para a aula zoom será 

enviado via classapp 

VALOR DA ATIVIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO: 15 PONTOS 

https://us04web.zoom.us/j/72649025744?pwd=WXdxVVo1SWwyZVozTUttU3J2bFJyQT09
https://us04web.zoom.us/j/72649025744?pwd=WXdxVVo1SWwyZVozTUttU3J2bFJyQT09
https://us04web.zoom.us/j/72649025744?pwd=WXdxVVo1SWwyZVozTUttU3J2bFJyQT09
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lembrando que os alunos deverão 

estar com os materiais em mão no 

início da aula 

Mat.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Sistemas de 

equações do 1º grau 

com duas incógnitas. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

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

Mat.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Sistemas de 

equações do 1º grau 

com duas incógnitas. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

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

Matemática 

10:00 às 10:45 

Sistemas de 

equações do 1º grau 

com duas incógnitas. 

Resolução de exercícios: 

 

página 26, número 20 (a, b, c, d) 

 

Desenvolva as atividades nesse 

horário. 

 

Livro Bernoulli. 
Enviar, exclusivamente via 

ClassApp, até às 17h foto com 

a resolução dos exercícios. 

Inglês (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Language Matters I 

* Simple Past with 

when Clauses 

Acessar o link da aula pelo ZOOM.  

Explicação da gramática 
* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

 

 

************************ 
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Inglês   

11:30 às 12:15 

Language Matters I 

* Simple Past with 

when Clauses 

Realizar as atividades das páginas 11 a 

15 

Livro Bernoulli - Volume 3: 

Páginas 11 a 15. 

Não há a necessidade de 

enviar atividades, peço 

apenas que façam. Olharei 

em outra aula. 

 

Sexta-feira 

(21/08) 

Ciências  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Comentário e 

correção dos 

exercícios. 

Aula online. 

- Páginas 23 e 24, números 12, 

13 e 14. 

- Página 31, números 17 e 18. 

Entrar na reunião Zoom 

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

78732315772?pwd=dnB6SGl

5dGVaNjVqcEFDZ2hldzFSdz0

9 

 

ID da reunião: 787 3231 5772 

Senha de acesso: Mayra 

 

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

Ciências (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Lixo tóxico e 

radioativo 

Aula online. 

Acompanhar nas páginas 32 e 33. 

Entrar na reunião Zoom 

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

78732315772?pwd=dnB6SGl

5dGVaNjVqcEFDZ2hldzFSdz0

9 

 

ID da reunião: 787 3231 5772 

Senha de acesso: Mayra 

************************ 
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Ciências 

09:00 às 09:45 

Atividades 

comentadas 

- Página 33, números 19 e 20. Livro Bernoulli Tirar foto da atividade e enviar 

até 14:00, da presente data. 

Valor: 10 pontos 

Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Esquema: conceito e 

características, 

página 15. 

Características, elaboração e 

estrutura de esquema.  

Livro Bernoulli *** 

Redação 

10:45 às 11:30 

Atividade sobre  livro 

de férias, Droga do 

Amor.  

Os alunos receberão o link da 

atividade para realização sobre o 

livro de férias Droga do Amor. A 

atividade deverá ser feita durante a 

aula, de 10:45 até as 11:30. 

Google Forms A atividade deverá ser feita 

durante a aula. Valor: 10 

 

 

 


