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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 

(10/08) 

Mat.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Frações com 

denominadores 

diferentes: resolução 

de exercícios. 

Acessar link para entrar na reunião 

Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

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

Mat.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Frações com 

denominadores 

diferentes: resolução 

de exercícios. 

Acessar link para entrar na reunião 

Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli. Os alunos serão avaliados pela 

presença e participação na aula. 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Frações com 

denominadores 

diferentes: resolução 

de exercícios. 

Momento destinado a revisão desse 

conteúdo, refaça os exercícios como 

método de estudo. 

Livro Bernoulli. *********** 
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Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Contos de Fantasia e 

Contos de Humor 

Introdução aos tipo de contos: 

fantasia e humor.  Características e 

estrutura.  

Livro BernoulLi *** 

 

Redação 

10:45 às 11:30 

Atividades Realização de atividades página 12, 

números 01, 02, 03 e 04. Os alunos 

receberão o gabarito para a 

autocorreção. Não será necessário 

enviar ao professor.  

Livro Bernoulli. *** 

 

 

 

 

Terça-feira 

(11/08) 

Port. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Verbos  Aula online. O link será enviado via 

Classapp e Via 

Whatsapp. 

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

Português 

08:15 às 09:00 

Exercícios sobre 

verbos  

Fazer os exercícios, das páginas 32, 

33, 34 e 35. Números: 12 até 21. 

Livro didático Bernoulli. Enviar até 10:45 do dia 12/08 

(quarta-feira). 

Educação Física 

(Zoom) 

09:00 às 09:45  

Lutas Participar da aula zoom, onde será 

feita uma introdução sobre o 

conteúdo, e depois será proposto 

uma breve discussão sobre o mesmo,  

a partir de um vídeo que será passado 

durante a aula zoom. Será pedida 

uma atividade a partir de um vídeo 

feito pelo professor que estará 

disponível no canal do youtube do 

colégio para pós aula. Será avaliada a 

participação do aluno durante a aula 

google youtube  Link para zoom será enviado via 

classapp 

A atividade terá o valor de 15 

PONTOS e deverá ser entregue no 

dia 12/08 até as 11:30 
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zoom e o retorno da atividade pedida 

no vídeo do youtube 

Geog. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Correção  

As águas 

continentais 

Correção dos exercícios 1 a 3.  

Leitura e discussão sobre Rios e 

Lagos. 

Entendendo a Bacia Hidrográfica e 

resolução/ correção dos exercícios de 

aprendizagem do 4 ao 8. 

Página 7. 

 

 

Página 8 a 11. 

Link para zoom será enviado via 

Classapp. 

Geog. (Zoom) 

10:45 às 11:30  

Cotidiano 

Geleiras 

A água subterrânea 

Tipos de Aquíferos 

Leitura, conceituação e interpretação 

das imagens sobre o processo de 

saturação e tipos de aquíferos. 

Páginas 12 a 15. Link para zoom será enviado via 

classapp. 

Geografia 

11:30 às 12:15 

 A água subterrânea 

Tipos de aquíferos 

Criar um Mapa Mental sobre A água 

subterrânea/ Tipos de aquíferos. 

Página 13 a 15. Enviar foto via whatsapp dia 13-08 

até as 12:00 am. 

 

 

 

Quarta-feira 

(12/08) 

História 

07:30 às 08:15 

Povos indígenas 

originários da 

américa.  

Fazer a leitura prévia das páginas 14 a 

17. 

Nas aulas seguintes teremos a 

correção das atividades e as 

explicações sobre o tema da leitura 

prévia. 

Livro Bernoulli, volume 

3, capítulo 5 - Povos 

indígenas originários da 

américa.  

Páginas 14 a 17 
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Hist.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Povos indígenas 

originários da 

américa.  

Aula no zoom sobre os Incas. 

O link será encaminhado via 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, volume 

3, capítulo 5 - Povos 

indígenas originários da 

américa.  

Páginas 14 a 17 

 

Hist.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Povos indígenas 

originários da 

américa.  

Aula zoom onde faremos juntos 

algumas atividades sobre os Incas. 

Livro Bernoulli, volume 

3, capítulo 5 - Povos 

indígenas originários da 

américa.  

 

Português 

10:00 às 10:45 

Verbos  Continuar os exercícios das páginas 

32, 33, 34 e 35. Números: 12 até 21. 

Se já finalizou e enviou as atividades 

acima, faça uma mapa mental em 

seu caderno para revisar os conceitos 

sobre Verbos. 

Livro didático Bernoulli. Enviar as atividades do livro até as 

10:45, da presente data. 

OBS: Não é necessários enviar o 

mapa mental. 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Verbos Aula online. 

Correção dos exercícios das páginas 

32, 33, 34 e 35. Números: 12 até 21. 

O link será enviado pelo 

Whatsapp e pelo 

ClassApp. 

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

Valor das atividades: 15 pontos 

Arte (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Arte de Michelangelo Aula online. 

Apresentação dos trabalhos 

propostos na aula passada. 

O link será enviado via 

Whatsapp e ClassApp. 

Enviar a foto do trabalho pelo 

ClassApp, até 12:15 da presente 

data. 

Valor: 20 pontos 
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Quinta-feira 

(13/08) 

Filosofia 

07:30 às 08:15 

Aprendendo com 

Valores 

Assistir ao vídeo explicativo 

encaminhado e produzir um Tik Tok 

ou vídeo com o tema: 

Quais valores podemos cultivar para 

termos uma sociedade menos 

individualista? 

Como fazer o bem para si e para os 

outros? 

Use sua criatividade! Está liberado 

ousar e colocar seu ponto de vista 

sobre o tema! 

Vídeo: Link em 

construção, será 

enviado via ClassApp. 

Enviar o vídeo do criado por 

Whatsapp ou ClassApp até dia 

14/08 às 17h00. 

Após esse prazo, valerá apenas 

50% da nota. 

OPEE (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Poupando Recursos  Leitura e realização coletiva por meio 

da aula do Zoom das páginas 62 a 65. 

Não se esqueça do livro de OPEE.  

Link para aula do Zoom:  

https://us04web.zoom.

us/j/72767350177?pwd

=Zm5Ubml1YjY5RGUwN

WFzTXRkUUJxQT09 

ID da reunião: 727 6735 

0177 

Senha de acesso: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno mas é OBRIGATÓRIO realizar 

as 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. 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Multiplicação com 

Frações. 

Aula invertida: 

 

Acessar a plataforma Meu Bernoulli 

com o seu login e senha. 

Livro Bernoulli. 

 

Plataforma Meu 

Bernoulli. 

************ 
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Siga os passos, acessando:  

1º - Unidades de aprendizagem. 

 

2º- CAP07 - Operações com Frações  

 

3º -Acessar a aula com o nome 

Multiplicação de frações - Aula 1 

de 1'1 

 

4º -  Assistir essa vídeo aula. 

Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Multiplicação de 

Frações. 

Acessar link para entrar na reunião 

Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 

11, 12 e 14. 

*********** 

Mat.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Multiplicações de 

Frações: (resolução 

de exercícios) 

Acessar link para entrar na reunião 

Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 

13, e 16. 

Enviar até 12h deste mesmo dia, via 

ClassApp, foto com a resolução dos 

exercícios. 
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Sexta-feira 

(14/08) 

Inglês 

07:30 às 08:15   

Simple Present Tense Realizar as atividades da página 14 

números 01 e 02 e página 20 

números 01 e 02. 

Aulas do Zoom e livro 

Bernoulli Enviar foto da atividade por 

ClassApp com nome e turma até 

18h00 deste mesmo dia. 

Atividades enviadas após a data 

valerão 50% da nota.  

Inglês  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Simple Present Tense Revisão da explicação do Simple 

Present (affirmative, negative e 

interrogative) e explicação das 

atividades a serem realizadas.  

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.

us/j/74884486491?pwd

=QnFHcFB1K09xclp6Nm

ZLMno0dzZNUT09 

ID da reunião: 748 8448 

6491 

Senha de acesso: vitoria 

Além da atividade acima, não 

haverá outra. Apenas explicação 

dessa matéria. 

Ciências   

09:00 às 09:45 

Relações ecológicas 

entre os seres vivos 

Ler as páginas 7 até 11. 

De acordo com a leitura, ir 

respondendo os exercícios das 

páginas 12 e 13, números 5,6, 7, 8, 9 

e 10.  

Obs: Responda de acordo com a sua 

leitura e logo mais teremos a 

explicação do conteúdo.  

Livro didático Bernoulli. **************************** 
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Ciências (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Relações que 

prejudicam os 

envolvidos  

Aula online.  

 

O link será enviado pelo 

Whatsapp e pelo 

ClassApp. 

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

Ciências  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Relações que 

prejudicam os 

envolvidos  

Aula online. 

Fazer os exercícios: 

-> Páginas 12 e 13, números 5,6, 7, 8, 

9 e 10. 

-> Página 17, números 11, 12, 13 e 

14. 

O link será enviado pelo 

Whatsapp e pelo 

ClassApp. 

Livro didático Bernoulli 

Enviar foto das atividades até 

14:00, da presente data, via 

ClassApp. 

Valor: 15 pontos 

 

 


