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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 

(18/05) 

Mat.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Método prático de 

fatoração de um 

número natural. 

Aula online via Zoom. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp e WhatsApp. 

Acompanhar a aula com 

o Livro Bernoulli, página 

61 e 62. 

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

Matemática 

08:15 às 09:00 

Método prático de 

fatoração de um 

número natural. 

Resolução de exercícios: 

Página 63, números 30 e 31. 

Livro Bernoulli. 

WhatsApp da 

professora para 

dúvidas. 

 

 

Enviar os exercícios, via ClassApp, 

preferencialmente respondendo a 

mensagem enviada no dia, até 

19/05 às 17h. 

 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Método prático de 

fatoração de um 

número natural. 

Continuação dos exercícios. 

Página 63, números 30 e 31. 

Livro Bernoulli. 

WhatsApp da 

professora para 

dúvidas. 

Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Elaborando o 

Registrando com 

orientação do 

professor, página 21. 

Elaborar o parágrafo do Registrando 

da página 21, com orientação do 

professor. 

Livro Bernoulli  Enviar foto para o professor da 

atividade feita, enviando a imagem 

respondendo o ClassApp “Envio do 
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Registrando Página 21”. Fazer isso 

até 11:30. 

 

Redação 

10:45 às 11:30 

Leitura do livro O 

menino do dedo 

verde, de Maurice 

Druon 

Tempo dedicado à leitura do livro O 

menino do dedo verde, de Maurice 

Druon.  

Livro literário  *** 

 

 

 

 

Terça-feira 

(19/05) 

Port. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Pronomes pessoais 

do caso reto e do 

caso oblíquo. 

Aula online. Revisão. O link será enviado via 

ClassApp. 

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

Português 

08:15 às 09:00 

Instrumento 

avaliativo - 

Pronomes pessoais 

Imprimir o documento ou registrar as 

respostas no caderno. 

O documento será 

enviado via ClassApp. 

Tirar foto das atividades e enviar 

via ClassApp até a presente data 

(19/05), às 09:00. 

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Relevo terrestre e as 

grandes unidades do 

relevo 

Fazer leitura e anotar informações. Link para aula zoom será 

enviado via classapp 

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

Geografia 

10:00 às 10:45 

Exercícios de 

aprendizagem 

Fazer exercícios no caderno  do 10 ao 

14.  

página 22 Enviar dia 20-05 via whatsapp até 

as 12h a.m  

Geografia 

10:45 às 11:30 

Para saber mais Ler o texto O Brasil tem Montanhas e, 

gravar um Podcast explicando o tema 

página 23 Enviar dia 20-05 via whatsapp até 

as 12h a.m  

Valor: 5 pontos 
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Quarta-feira 

(20/05) 

Hist.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

As civilizações 

egípcia, hebraica, 

fenícia e persa 

Aula online. 

Fazer a leitura prévia das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo 

4, páginas 52 a 58 

 

História 

08:15 às 09:00 

As civilizações 

egípcia, hebraica, 

fenícia e persa 

Aula online. 

Fazer a leitura prévia das páginas 

indicadas e assistir à vídeo aula cujo 

link será enviado via ClassApp 

Livro Bernoulli, capítulo 

4, páginas 61 a 62 

Fazer o número 10 da página 67 

(palavras Cruzadas) e encaminhar 

no dia 22/05 até as 12:15. 

Não será aceito o envio antes do 

prazo estipulado. 

 

Atividades enviadas após o horário 

estipulado valerá metade da nota 

prevista. 

Valor: 05 pontos.  

História 

09:00 às 09:45 

As civilizações 

egípcia, hebraica, 

fenícia e persa 

Aula online. 

Fazer a leitura prévia das páginas 

indicadas e assistir à vídeo aula cujo 

link será enviado via ClassApp 

Livro Bernoulli, capítulo 

4, página 63. 

Fazer os testes das páginas 68 à 71 

e encaminhar no dia 22/05 até as 

12:15. 

Não será aceito o envio antes do 

prazo estipulado. 

 

Atividades enviadas após o horário 

estipulado valerá metade da nota 

prevista. 
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Valor: 10 pontos.  

Português 

10:00 às 10:45 

Gabarito das 

atividades  

Verificar o gabarito das atividades e 

anotar possíveis dúvidas. 

O gabarito será enviado 

via ClassApp. 

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

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Introdução: 

Pronomes 

possessivos e 

Pronomes 

demonstrativos 

Aula online.  O link será enviado via 

ClassApp. 

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

Arte 

11:30 às 12:15 

Daltonismo: 

percepção das cores. 

Assistir o vídeo e pesquisar sobre a 

doença Daltonismo: sintomas, 

tratamentos e causas. 

Link do vídeo: “ Você 

enxerga todas as cores? 

Faça o teste!” 

https://www.youtube.c

om/watch?v=A7qGNzzq

XA4 

Enviar a atividade até a presente 

data (19/05), às 12:15. 

 

 

 

Quinta-feira 

(21/05) 

OPEE (Zoom) 

07:30 às 08:15 

O mundo das 

parcerias, conceitos 

de trabalho em 

grupo. 

Bate papo sobre parcerias produtivas 

e como elas podem ser úteis.  

Favor trazer o livro de OPEE para 

essa aula. 

Livro páginas: 40, 41, 42 

e 43. 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.

us/j/76649804347?pwd

=aUtGR29hZG9oeENTM

Ct0NG9DRlNBZz09 

 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

https://www.youtube.com/watch?v=A7qGNzzqXA4
https://www.youtube.com/watch?v=A7qGNzzqXA4
https://www.youtube.com/watch?v=A7qGNzzqXA4
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ID da reunião: 766 4980 

4347 

Senha: vitoria 

Filosofia 

08:15 às 09:00 

Vivendo em 

sociedade: A 

tolerância 

 

Assistir a vídeo aula enviada pela 

professora para fixar o conteúdo. 

Leitura das páginas  82, 83, 84 e 85. 

 

 

 

Vídeo aula: link em 

construção 

Livro páginas 82, 83, 84 

e 85. 

Não é necessário enviar nada dessa 

atividade. 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Correção das 

atividades da aula 

(18/05) 

Acessar e assistir o vídeo com a 

correção das atividades. 

Se necessário, fazer as devidas 

correções. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Caderno com as 

atividades. 

Não é necessário enviar as 

atividades corrigidas. 

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Divisores de um 

número e calculando 

os divisores de um 

número natural. 

Aula online via Zoom. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Fazer anotações dos exemplos. 

Acompanhar a aula com 

o livro Bernoulli, 

páginas 64, 65, 67 e 68. 

********** 

Mat.   Divisores de um 

número e calculando 

Resolução de exercícios: Livro Bernoulli. ********** 
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10:45 às 11:30 os divisores de um 

número natural. 

página 69, números 42 e 43. Anotações. 

WhatsApp da 

professora para 

dúvidas. 

PROJETO  DE  EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Sexta-feira 

(22/05) 

Inglês 

07:30 às 08:15   

There Is There Are 

Parts Of The House 

A/An 

Responder o formulário do Google 

Forms linkado abaixo: 

https://forms.gle/ENqJ6d4iHzPMFrn

k9 

 

Explicações feitas 

anteriormente. 

Atividades. 

Livro Bernoulli 

Responder formulário do Google 

Forms até dia 22/05 HOJE - 17h00. 

Depois desse prazo vale apenas 

50% da nota. 

Inglês  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

 

Revisão de 

conteúdos There Is 

There Are 

Parts Of The House 

A/An 

 

Retomada de conteúdo para ajudar 

na realização da atividade acima. 

Aula do Zoom 22/05 ás 08h15. 

 

 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.

us/j/75786645738?pwd

=SERGZnVkRExkSVgrM

WpKUmc3N2krdz09 

ID da reunião: 757 8664 

5738 

Senha: vitoria 

  

 

Atividade acima. 
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Ciências   

09:00 às 09:45 

Instrumento 

avaliativo: Esqueleto, 

músculos e a visão. 

Resolver os exercícios. Imprimir a 

folha ou registrar as respostas no 

caderno. 

O documento será 

enviado via ClassApp. 

Tirar foto da atividade e enviar via 

ClassApp até a presente data 

(22/05), às 10:20. O gabarito será 

enviado às 10:30. 

Ciências 

10:00 às 10:45 

Instrumento 

avaliativo: Esqueleto, 

músculos e a visão. 

Resolver os exercícios. Imprimir a 

folha ou registrar as respostas no 

caderno. 

O documento será 

enviado via ClassApp. 

Tirar foto da atividade e enviar via 

ClassApp até a presente data 

(22/05), às 10:20. O gabarito será 

enviado às 10:30. 

Ciências  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Comentário dos 

exercícios e gabarito 

das atividades. 

Aula online. O link será enviado via 

ClassApp. 

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

 

 


