
 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

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 

(15/06) 

 

Redação  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Realização de uma 

entrevista 

Durante a aula do ZOOM, teremos a 

participação de um convidado para 

ser entrevistado durante a aula, o que 

resultará na produção de texto 

Entrevista.  

Entrevista feita durante o 

ZOOM.  

Encaminhar, até às 17h, a foto da 

entrevista, digitada ou 

manuscrita, respondendo o 

ClassApp “Envio de Entrevista - 

9º Ano”. Valor: 20 pontos.  

Inglês   

8:15 às 9:00 

All around the 

world 

Page 55 

“Word of the Year” 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre 

“Word of the Year” que estará 

disponível no site do Colégio Ágora, 

canal do YouTube. (O link do vídeo 

será enviado pelo ClassApp). 

* Passo 2 - Realizar atividades das 

páginas 55 e 56. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 55 e 56. 

 

 

 

 

 

******************** 
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*Passo 3 - Selecionar 15 palavras que 

mais te chamam a atenção e traduzi-

las, formando assim um vocabulário. 

Inglês (Zoom) 

9:00 às 9:45 

All around the 

world 

Page 55 

“Word of the Year” 

A aula Word of the Year será explicada 

tendo como material didático os slides 

usados no vídeo.  

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 55 e 56. 

* Será avaliada toda a participação 

do aluno, desde a visualização do 

vídeo, , realização das atividades 

até a participação no ZOOM. 

* Enviar a foto das atividades e 

vocabulário (via ClassApp ou 

WhatsApp) 

* Data da entrega: até às 17h do 

dia 16/06/2020. 

Valor:  + de conceito  

Filosofia  

10:00 às 10:45 

A Lógica Para 

Aristóteles  

Responder o questionário do Google 

Forms sobre as noções de Lógica 

(Verdade e Validade) para Aristóteles 

baseado no que foi estudado até 

agora neste capítulo. 

Link Google Forms: 

https://forms.gle/8rGQYfH7cUxsbw4

G6 

Livro Bernoulli Capítulo 4 

Vídeo aulas, exercícios e 

mapas mentais enviados 

anteriormente. 

Responder o questionário  do 

Google Forms até 16/05, 12h15. 

Respostas enviadas depois desse 

prazo terão direito a apenas 50% 

da nota.  
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OPEE (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Levantamento do 

Ensino Remoto 

Levando em conta nosso 2º Bimestre 

todo feito de maneira remota, peço 

que você reflita as perguntas 

motivadoras abaixo para responder, 

partilhar e conversar a respeito delas 

na nossa aula do Zoom. 

● Qual sua opinião sobre o 

ensino remoto em geral? 

● Qual sua opinião sobre as 

aulas Zoom? 

● Qual sua opinião sobre 

coordenação e direção? 

● Qual sua opinião sobre os 

professores? 

● Alguma 

sugestão/reclamação? 

Link para a aula do Zoom: 

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

72642785723?pwd=aXIzKzZ

ScXNwRDNoamVXY0REa3Va

UT09 

ID da reunião: 726 4278 

5723 

Senha: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

Caso queira falar algo no privado, 

alguma opinião ou sugestão que 

precise de privacidade, entre em 

contato comigo por Whatsapp ou 

ClassApp. 

 

 

 

Terça-feira 

(16/06) 

 

Matem. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Correção de 

exercícios. 

Seno, cosseno e 

tangente de 30º, 45º 

e 60º. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 104, 

105 e 106. 

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

Matemática 

08:15 às 09:00 

Seno, cosseno e 

tangente de 30º, 45º 

e 60º. 

Fazer no caderno a tabela 

trigonométrica dos ângulos notáveis.  

e  

Resolução de exercícios: 

Livro Bernoulli, páginas 108 

e 109. 

Enviar, via ClassApp, foto da 

tabela trigonométrica. 

 

Enviar até às 9h deste mesmo dia. 



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

9º Ano do Ensino Fundamental 

 

páginas 108 e 109, números 10, 11, 

15, 16, e 17. 

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 
Europa – Zona do 

Euro, Brexit, Crise 

econômica e 

Migrações. 

 

Distinção entre Europa,                        

União Europeia  

Países da Zona do Euro e crise 

econômica 

Brexit (recente saída do Reino Unido 

da UE). 

Revendo conteúdo da 

página 25 até a página 32. 

Link da aula será enviado no dia 

pelo whatsApp e ClassApp. 

Geografia 

10:00 às 10:45 
Atividades 

Avaliativas sobre 

temas propostos. 

 

Atividade tem objetivo fixar temas 

relevantes. 

Utilizar material de apoio 

Bernoulli. 

Tira- Dúvidas  

3ª, 4ª, 5ª até às 13:00 h. 

Port. (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Orações 

subordinadas 

adjetivas 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7585207

5282?pwd=QUMvL2dTYXlubFJiVm92K

1dqNFJFQT09 

ID da reunião: 758 5207 5282 

Senha: 2QeEsh 

Devolutiva da avaliação 

online 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/75852075282?pwd=QUMvL2dTYXlubFJiVm92K1dqNFJFQT09
https://us04web.zoom.us/j/75852075282?pwd=QUMvL2dTYXlubFJiVm92K1dqNFJFQT09
https://us04web.zoom.us/j/75852075282?pwd=QUMvL2dTYXlubFJiVm92K1dqNFJFQT09
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Quarta-feira 

(17/06) 

História 

07:30 às 08:15 
Era Vargas Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo B4, 

Era Vargas. 

Páginas 102 a 107. 

 

História 

08:15 às 09:00 
Era Vargas Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo B4, 

Era Vargas. 

Páginas 108 a 111. 

 

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Era Vargas Na aula do zoom daremos 

continuidade ao conteúdo do capítulo. Livro Bernoulli, capítulo B4, 

Era Vargas. 

Fazer os testes das páginas 121 a 

124 para que sejam entregues no 

dia 18/06 com prazo até às 12:15. 

A atividade deverá ser 

encaminhada via ClassApp em 

formato PDF. 

Valor: 15 pontos. 

Peço para que, por favor, as 

atividades sejam encaminhadas 

somente na data agendada. Não 
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serão aceitas atividades 

antecipadas. 

Atividades encaminhadas após o 

horário limite terão o valor 

reduzido à metade da nota. 

Física  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Movimento 

uniforme 

Será encaminhado via WhatsApp o 

link para a aula on-line . Livro Bernoulli. 
 

Física 

10:45 às 11:30 

Movimento 

uniforme 

Revisar exercícios da aula zoom. 
Livro Bernoulli. 

Atividades enviadas pela 

professora pelo email. Enviar 

resolução até dia 19/06. 

Valor: 10 pontos 

 

Quinta-feira 

(18/06) 

Química 

07:30 às 08:15 

Partículas 

subatômicas e 

Tabela periódica. 

Primeiramente, façam a correção dos 

exercícios da última aula. Enviarei o 

link da correção. 

E vou pedir um trabalho diferente pra 

vocês hoje. 

Já adianto que terão que me enviar 

dois vídeos. 

*O primeiro será sobre as partículas 

subatômicas. Como assim? 

Livro e vídeo aula. Enviar os vídeos até às 17h do dia 

22/06. 
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Enviarei uma atividade em particular 

para cada um, e quero que me 

mandem um vídeo explicando essa 

atividade. 

*O segundo será sobre a tabela 

periódica. Preciso que expliquem tudo 

sobre ela em um vídeo. Famílias, 

períodos, estados físicos dos 

elementos, se são naturais ou 

artificiais, quais são representativos e 

quais são de transição, como a tabela 

é organizada, quais são metais e quais 

são ametais, ou seja, falem tudo o que 

sabem da tabela periódica! 

Quím. (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Tabela periódica e 

distribuição 

eletrônica. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp e WhatsApp.. 

Livro. *************************** 

Arte 

09:00 às 09:45 

Elementos básicos 

da comunicação 

visual 

1° Ler o conteúdo do link. 

2° Atividade: Escolher um dos 

elementos básicos da comunicação 

visual e fazer um resumo (mapa 

mental) ou desenho.  

https://blog.wedologos.co

m.br/design-

grafico/identidade-

visual/elementos-basicos-

da-comunicacao-

visual/#:~:text=Todos%20os

%20elementos%20b%C3%A

1sicos%20de,componentes

Enviar a atividade até às 12:15, da 

presente data (18/06). 

https://blog.wedologos.com.br/design-grafico/identidade-visual/elementos-basicos-da-comunicacao-visual/#:~:text=Todos%20os%20elementos%20b%C3%A1sicos%20de,componentes%20essenciais%20dos%20meios%20visuais.
https://blog.wedologos.com.br/design-grafico/identidade-visual/elementos-basicos-da-comunicacao-visual/#:~:text=Todos%20os%20elementos%20b%C3%A1sicos%20de,componentes%20essenciais%20dos%20meios%20visuais.
https://blog.wedologos.com.br/design-grafico/identidade-visual/elementos-basicos-da-comunicacao-visual/#:~:text=Todos%20os%20elementos%20b%C3%A1sicos%20de,componentes%20essenciais%20dos%20meios%20visuais.
https://blog.wedologos.com.br/design-grafico/identidade-visual/elementos-basicos-da-comunicacao-visual/#:~:text=Todos%20os%20elementos%20b%C3%A1sicos%20de,componentes%20essenciais%20dos%20meios%20visuais.
https://blog.wedologos.com.br/design-grafico/identidade-visual/elementos-basicos-da-comunicacao-visual/#:~:text=Todos%20os%20elementos%20b%C3%A1sicos%20de,componentes%20essenciais%20dos%20meios%20visuais.
https://blog.wedologos.com.br/design-grafico/identidade-visual/elementos-basicos-da-comunicacao-visual/#:~:text=Todos%20os%20elementos%20b%C3%A1sicos%20de,componentes%20essenciais%20dos%20meios%20visuais.
https://blog.wedologos.com.br/design-grafico/identidade-visual/elementos-basicos-da-comunicacao-visual/#:~:text=Todos%20os%20elementos%20b%C3%A1sicos%20de,componentes%20essenciais%20dos%20meios%20visuais.
https://blog.wedologos.com.br/design-grafico/identidade-visual/elementos-basicos-da-comunicacao-visual/#:~:text=Todos%20os%20elementos%20b%C3%A1sicos%20de,componentes%20essenciais%20dos%20meios%20visuais.
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%20essenciais%20dos%20m

eios%20visuais. 

Port.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Orações 

subordinadas 

adjetivas 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7764577

5455?pwd=d0YrYVFIb2x6WkI1K29zW

kh1ZDBEZz09 

ID da reunião: 776 4577 5455 

Senha: 4yFceM 

Recuperação da avaliação 

online. 

Você terá que acessar o Meu 

Bernoulli  em seguida em 

unidade de aprendizagem 

do capítulo 5 acessar e ir em 

avaliação de Língua 

Portuguesa. 

 

Português 

10:45 às 11:30 

Orações 

subordinadas 

adjetivas 

Elaborar 10 questões com o conteúdo: 

Orações subordinadas adjetivas. 

 

Capítulo 5. 

Faça as perguntas em uma 

folha e o gabarito em outra. 

Envie as perguntas e gabarito no 

mesmo dia (08/06) até às 11:30. 

Projeto de Educação Física 

 

Sexta-feira 

(19/06) 

Mat. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Relações 

Trigonométricas no 

Triângulo Retângulo. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 100 

à 109. 

*********** 

Matemática (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Relações 

Trigonométricas no 

Triângulo Retângulo. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 100 

à 109. 

*********** 

https://blog.wedologos.com.br/design-grafico/identidade-visual/elementos-basicos-da-comunicacao-visual/#:~:text=Todos%20os%20elementos%20b%C3%A1sicos%20de,componentes%20essenciais%20dos%20meios%20visuais.
https://blog.wedologos.com.br/design-grafico/identidade-visual/elementos-basicos-da-comunicacao-visual/#:~:text=Todos%20os%20elementos%20b%C3%A1sicos%20de,componentes%20essenciais%20dos%20meios%20visuais.
https://us04web.zoom.us/j/77645775455?pwd=d0YrYVFIb2x6WkI1K29zWkh1ZDBEZz09
https://us04web.zoom.us/j/77645775455?pwd=d0YrYVFIb2x6WkI1K29zWkh1ZDBEZz09
https://us04web.zoom.us/j/77645775455?pwd=d0YrYVFIb2x6WkI1K29zWkh1ZDBEZz09
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Matemática 

09:00 às 09:45 

Relações 

Trigonométricas no 

Triângulo Retângulo. 

Momento destinado à revisão do 

capítulo. 

 

Sugiro que refaçam os exercícios 

desse conteúdo como método de 

estudo para a atividade avaliativa do 

dia 23/06. 

Livro Bernoulli, páginas 100 

à 109. 

 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

********** 

Biologia 

10:00 às 10:45 

Protozoários Fazer as atividades do livro sobre 

Protozoários, número 14 ao 17. 

Assistir a vídeo aula sobre Fungos que 

será encaminhada  o link para acesso. 

Página 56 e 57. 

 

Página 57 a 60. 

Encaminhar o gabarito no 

ClassApp da professora. 

Bio. (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Fungos Será encaminhado via ClassApp e 

WhatsApp o link para a aula on-line. 

Correção das atividades aplicadas. 

Página 56 a 60.  

 

 

 


