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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 

(15/06) 

Mat.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Classificações de 

frações e números 

mistos. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 

95, 98 e 99. 

********* 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Frações equivalentes 

e Simplificação de 

Frações. 

Aula invertida: Acessar e assistir a 

vídeo aula Bernoulli. 

https://www.youtube.com/watch?v=

CnAUb_dRBN0&feature=youtu.be 

 

Anote os exercícios com as resoluções 

em seu caderno. 

Livro bernoulli. ********* 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Frações equivalentes 

e Simplificação de 

Frações. 

Resolução de exercícios: 

 

Página 101, números 37, 38 e 39. 

Página 104, número 43. 

Livro Bernoulli. 

 

WhatsApp da 

professora para dúvida. 

*********** 

https://www.youtube.com/watch?v=CnAUb_dRBN0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CnAUb_dRBN0&feature=youtu.be
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Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Quando a poesia se 

mistura à prosa, 

página 56.  

Estudo das características da prosa 

poética, definição de poema e poesia.  

Livro Bernoulli *** 

 

Redação 

10:45 às 11:30 

Interpretação de 

Texto - Google Forms  

Atividade de Interpretação de texto 

pelo Google Forms. Valor: 15. 

Responder até 12:15. 

Google Forms. *** 

 

 

 

 

Terça-feira 

(16/06) 

Port. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Revisão - Pronomes Aula online. Bate-papo sobre os 

pronomes. 

O link será enviado via 

ClassApp. 

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

Português 

08:15 às 09:00 

Revisão - 

Determinantes do 

substantivos e 

Pronomes 

Exercícios propostos. Livro Bernoulli: 

-> Página 75, número 

13. 

-: Página 77, número 3. 

-> Página 78, número 5. 

-> Página 79, números 6 

e 7. 

Enviar as atividades até amanhã 

(17/06), às 10:45. 
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Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Os recursos 

energéticos fósseis  

Correção dos exercícios propostos do 

4 ao 7. 

Ler para nossa aula Zoom sobre: 

-  Os recursos energéticos fósseis 

- Impactos ambientais da extração de 

recursos minerais e energéticos.  

 

Páginas 58 a 61. 

Link para aula Zoom será enviar via 

Classapp. 

Hora do Recreio 

09:45 às 10:00 

Pensando naquele momento que temos certeza que todos vocês sentem falta, planejamos este tempinho para uma zoom com 

muito bate-papo aleatório com os colegas e claro, aquele lanche não pode faltar. 

Na continuação da aula de Geografia, mantenham-se conectados. 

Prepare o seu lanche favorito, vamos lanchar juntos?! 

Ah que saudade de vocês! 

Geografia 

10:00 às 10:45 

Para saber mais  Leitura sobre Biocombustíveis  

Após leitura  sobre os 

Biocombustíveis responder no 

caderno o Para Refletir 

 

Página 57. 

 

Enviar junto com os exercícios de 

aprendizagem dia 18-06 até as 12h 

a.m via whatsapp. 

Geografia 

10:45 às 11:30 

Exercícios de 

aprendizagem 

Responder no caderno exercicios de 

Aprendizagem do 08 ao 15 

Páginas 57 e 58. Enviar as  2 atividades ( para 

refletir e exercícios de 

aprendizagem) dia 18-06 até as 

12h a.m via whatsapp. 
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Quarta-feira 

(17/06) 

Hist.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Surgimento das 

primeiras 

civilizações: 

Sumérios 

Assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=

nqDpGMuVuPs 

  

História 

08:15 às 09:00 

Surgimento das 

primeiras 

civilizações: 

Babilônios 

Assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=

Y5KrTy1dxTA 

  

História 

09:00 às 09:45 

Surgimento das 

primeiras civilizações 

Nessa aula realizaremos atividades 

relacionados ao conteúdo. 

 
Fazer um pequeno resumo do que 

você entendeu dos vídeos postados 

e encaminhar no dia 17/06 até às 

12:15. 

Atividades enviadas após o horário 

estipulado valerá metade da nota 

prevista. 

Valor: 15 pontos. 

Português 

10:00 às 10:45 

Revisão - 

Determinantes do 

substantivos e 

Pronomes 

-> Continuação dos exercícios. 

 

-> Assim que terminar, ler o seguinte 

conteúdo:  

Livro Bernoulli: 

-> Página 75, número 

13. 

-: Página 77, número 3. 

Enviar as atividades até às 10:45, 

da presente data (17/06). 

https://www.youtube.com/watch?v=nqDpGMuVuPs
https://www.youtube.com/watch?v=nqDpGMuVuPs
https://www.youtube.com/watch?v=Y5KrTy1dxTA
https://www.youtube.com/watch?v=Y5KrTy1dxTA
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https://www.normaculta.com.br/tip

os-de-pronomes/ 

-> Página 78, número 5. 

-> Página 79, números 6 

e 7. 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Correção dos 

exercícios. 

Aula online. O link será enviado via 

classapp. 

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

Arte 

11:30 às 12:15 

Revisão: Cores 1° Assistir o vídeo. 

2° Mande um áudio ou vídeo, me 

contando o que você achou de mais 

interessante no vídeo. 

Link: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=N97jG38G

JVQ 

Enviar até às 12:15, da presente 

data (17/06). 

 

 

 

Quinta-feira 

(18/06) 

OPEE (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Valores e Atitudes: 

Cooperação e 

Respeito 

Bate papo e realização das atividades 

das páginas 54 e 55 sobre 

cooperação e respeito. 

Traga o livro de OPEE pra aula e caso 

não tenha, me peça foto das páginas 

por Whatsapp e realize no caderno 

(caso não tenha sobrando pode usar 

o de filosofia, apenas identifique que 

se trata de uma atividade de OPEE) 

Livro OPEE 

Link para a aula do 

Zoom: 

https://us04web.zoom.

us/j/71433842163?pwd

=MGZiRVM1NnJjKzdldlg

5NGhFNjlTdz09 

ID da reunião: 714 3384 

2163 

Senha: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

Lembre-se de fazer essas 

atividades durante a aula e não 

deixar acumular, no nosso retorno 

darei visto em todas. 

Filosofia Sociedade, tolerância 

e preconceito 

Responder o questionário do Google 

Forms baseado nas suas noções de 

Livro Bernoulli Capítulo 

4 

Responder o questionário do 

Google Forms até 19/05, 12h15. 

https://www.normaculta.com.br/tipos-de-pronomes/
https://www.normaculta.com.br/tipos-de-pronomes/
https://www.youtube.com/watch?v=N97jG38GJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=N97jG38GJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=N97jG38GJVQ
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08:15 às 09:00 sociedade, tolerância e preconceito 

baseado no que foi estudado até 

agora neste capítulo. 

Link Google Forms: 

https://forms.gle/19pFsnFy3Y56kdPZ

6 

Vídeo aulas e mapas 

mentais enviados 

anteriormente. 

Respostas enviadas depois desse 

prazo terão direito a apenas 50% 

da nota.  

Matemática (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Frações equivalente 

e simplificação de 

frações. 

Aula online via Zoom para correção 

dos exercícios da aula passada. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 

101 e 104. 

********** 

Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Comparação de 

frações. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 

104, 105 e 106. 

********* 

Matemática 

10:45 às 11:30 

Frações. Momento destinado à revisão do 

capítulo. 

 

Sugiro que refaçam os exercícios 

desse conteúdo como método de 

estudo para a atividade avaliativa do 

dia 22/06. 

Livro Bernoulli. 

 

Caderno. 

 

WhatsApp da 

professora para 

dúvidas. 

********* 

Projeto de Educação Física 
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Sexta-feira 

(19/06) 

Inglês 

07:30 às 08:15   

Holidays, Ordinal 

Numbers e Months 

of The Year 

Realizar as atividades 02, 04, 05, 06 e 

07 das páginas 34 e 35 do livro 

(aguardar explicação da aula do 

Zoom a seguir, caso necessite) 

Livro Bernoulli  

Explicação aula do 

Zoom 

Slide encaminhado pelo 

ClassApp. 

Enviar foto da atividade realizada 

até 18h00 de hoje, 19/04. 

 

Inglês  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Holidays, Ordinal 

Numbers e Months 

of The Year 

Explicação dos conteúdos Holidays, 

Ordinal Numbers e Months of The 

Year 

Livro Bernoulli 

Slide encaminhado pelo 

ClassApp. 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.

us/j/78894690743?pwd

=RkZaUEFubndTaElReU

pVVWxWeTYxUT09 

ID da reunião: 788 9469 

0743 

Senha: vitoria 

Atividade mencionada acima. 

Ciências   

09:00 às 09:45 

-> Conferência do 

Gabarito 

-> Introdução: 

Ecologia 

-> Conferir o gabarito das atividades 

da aula passada. 

-> Ler as páginas 52 a 61. 

O gabarito será enviado 

via ClassApp. 

Plantão de dúvidas, via WhatsApp. 

9 8577-4551 

Ciências 

10:00 às 10:45 

Ecologia 1° Assistir os vídeos. Vídeo 1: 

https://www.youtube.c

Enviar as atividades até às 12:00, 

da presente data. 

https://www.youtube.com/watch?v=AlAsagaN43E
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2° Resolver os exercícios: página 62, 

números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

om/watch?v=AlAsagaN

43E 

Vídeo 2: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=AppwE1U

33ss 

Valor: 10 pontos. 

Ciências  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Ecologia Aula online. Orientação para 

resolução das atividades e explicação 

do conteúdo. 

O link será enviado via 

classApp. 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AlAsagaN43E
https://www.youtube.com/watch?v=AlAsagaN43E
https://www.youtube.com/watch?v=AppwE1U33ss
https://www.youtube.com/watch?v=AppwE1U33ss
https://www.youtube.com/watch?v=AppwE1U33ss

