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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 

(27/04) 

Mat.  (Zoom) 

 

07:30 às 08:15 

Arredondamento de 

números para a 

forma de potência de 

base 10: (páginas 20 

e 21). 

Potências especiais: 

(páginas 22 e 23). 

Aula online via Zoom para explicação 

dos conteúdos e resolução de 

atividades. 

 

O link para acesso a aula será 

enviado pelo ClassApp.  

Acompanhar a aula 

online com caderno e o 

livro didático de 

matemática. 

 

Sugiro que os alunos 

registrem no caderno a 

resolução das 

atividades. 

Não será exigido que o aluno 

encaminhe ao professor a 

resolução dessas atividades. 

Matemática 

 

08:15 às 09:00 

Arredondamento de 

números para a 

forma de potência de 

base 10: (páginas 20 

e 21) 

 

Como retomada e fixação do 

conteúdo: assistir vídeo aula sobre 

arredondamento de números para a 

forma de potência e resolver o 

seguinte exercício de aprendizagem: 

página 21, número 33. 

O link do vídeo vai ser 

encaminhado pelo 

ClassApp. 

 

Neste horário, a 

professora estará 

disponível no WhatsApp 

(61) 985382185 para 

sanar possíveis dúvidas. 

Enviar foto, via ClassApp, da 

atividade até as 10:00 desse 

mesmo dia. 

 

Valor: 5 pontos. 
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Matemática 

 

09:00 às 09:45 

Potências especiais: 

(páginas 22 e 23) 

 

Como retomada e fixação do 

conteúdo: resolver o seguinte 

exercício de aprendizagem: página 

33, número 27. 

 

Neste horário, a 

professora estará 

disponível no WhatsApp 

(61) 985382185 para 

sanar possíveis dúvidas. 

Enviar foto, via ClassApp, da 

atividade até as 10:00 desse 

mesmo dia. 

 

Valor: 5 pontos. 

Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

O congo popular e 

suas características, 

página 13.  

Aula pelo Zoom sobre o conto 

popular e suas características 

textuais.  

Zoom 

Livro Bernoulli - 

Redação 

*** 

Redação 

10:45 às 11:30 

Registrando, página 

21.  

Fazer o registrando da página 21, 

que é relacionado ao conto popular.  

Livro Bernoulli - 

Redação 

Enviar para o professor, 

respondendo a mensagem no 

ClassApp “Envio do Registrando”, 

com a imagem do trabalho, que 

deve ser feito no próprio livro.. 

Enviar até as 11:30. Não será 

aceito após este horário. Valor: 20 

 

 

Terça-feira 

(28/04) 

Port. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Correção dos 

exercícios 

Na aula online, faremos a correção 

dos exercícios propostos na aula do 

dia 21/04 e na aula do dia 22/04. 

O link será enviado via 

ClassApp. 

Livro didático Bernoulli, 

página 32, números 8 

até 13 e documento 

que foi enviado via 

ClassApp. 

**************************** 
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Português 

08:15 às 09:00 

Exercícios: Sentido 

literal e sentido 

figurado. 

O documento com as atividades será 

enviado via ClassApp. 

Para consultas: Livro 

didático Bernoulli, 

páginas 22 até 25. 

Assistir novamente a 

vídeo aula - Link: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=YTs5_Nm

_Xws 

Reescrever os exercícios no 

caderno. Tirar foto e enviar, até 

dia 29/04, terça-feira, ás 10:00hrs. 

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Crosta: o lugar da 

vida 

-Assistir video aula  através da 

Plataforma meu Bernoulli 

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

dXIjGB3Ymws&feature=youtu.be 

- Ler e resumir informações para aula 

Zoom:  Classificação das rochas, 

Ígneas, sedimentares e metamórficas 

no caderno.  

Link será enviado via classApp. 

 Livro página 5, 6 e 7. Não precisa fazer envio. 

Geografia 

10:00 às 10:45 

Crosta: o lugar da 

vida 

- Procurar na sua casa, no 

quintal ( se for possível)  e 

grave um vídeo nos 

contando sobre o ciclo de 

transformação da rocha 

ou,  

 

 

 

Páginas de 5 a 7. 

 

 

 

 

Enviar dia 30/04 via whatsapp até 

às  12h. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YTs5_Nm_Xws
https://www.youtube.com/watch?v=YTs5_Nm_Xws
https://www.youtube.com/watch?v=YTs5_Nm_Xws
https://www.youtube.com/watch?v=dXIjGB3Ymws&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dXIjGB3Ymws&feature=youtu.be
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- Representar no caderno o 

ciclo de transformação das 

rochas  

- Responder no caderno questões 2 e 

3  

 

 

página 8 . 

Geografia 

10:45 às 11:30 

Crosta: o lugar da 

vida 

Assistir através através da 

Plataforma Bernoulli vídeo aula 

sobre a Crosta Terrestre: 

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

b1CsHW5wreM&feature=youtu.be 

Após revisão sobre o movimento  

dos continentes  fazer o Registrando 

sobre a Teoria das placas tectônicas  

Página 9 . Enviar dia 30/04 j via whatsapp 

até às 12h junto com os exercícios 

acima mencionados . 

 

 

Quarta-feira 

(29/04) 

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 36 a 38. 

 

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 39 a 43. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b1CsHW5wreM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b1CsHW5wreM&feature=youtu.be
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História 

09:00 às 09:45 

As civilizações 

egípcia, hebraica, 

fenícia e persa. 

Fazer os exercícios 04 e 05 da página 

39 e os números 07 e 09 da página 

44. 

Livro Bernoulli, capítulo 

4. 

Enviar as atividades no dia 30/04. 

Favor não encaminhar atividades 

antecipadamente. Peço para que 

todas sejam encaminhadas no dia 

agendado. 

Português 

10:00 às 10:45 

Correção dos 

exercícios: Sentido 

figurado e sentido 

literal. 

Verificação do gabarito. O gabarito será enviado 

via ClassApp. 

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

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Dúvidas: Sentido 

literal e sentido 

figurado. 

Na aula online, vamos comentar 

sobre os exercícios feitos e possíveis 

dúvidas.  

O link será enviado via 

ClassApp. 

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

Arte 

11:30 às 12:15 

Aprendendo a 

desenhar. 

Assistir o vídeo, seguir os passos e 

em um papel de sua escolha, fazer o 

desenho que foi proposto.  

 

Link do vídeo: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=EekKGJYol

0U 

Tirar uma foto do desenho e 

enviar até a presente data 

(29/04), às 12:15.  

      

 

 

Quinta-feira 

OPEE (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Netiqueta - Uma 

conversa sobre 

responsabilidades, 

participação e 

autonomia. 

Roda de conversa sobre o processo 

de amadurecimento e 

responsabilidade por meio das 

perguntas motivadoras e dicas.  

Aula do Zoom 30/04 às 07h30 

Link para a aula do 

Zoom:  

https://us04web.zoom.

us/j/75005042242 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

https://www.youtube.com/watch?v=EekKGJYol0U
https://www.youtube.com/watch?v=EekKGJYol0U
https://www.youtube.com/watch?v=EekKGJYol0U
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(30/04) Filosofia 

08:15 às 09:00 

Agrupando Pessoas Assistir a vídeo aula, ler o mapa 

mental e copiá-lo no caderno de 

filosofia. 

Link da vídeo aula e 

construção e mapa 

mental enviado pelo 

ClassApp. 

Copiar o mapa mental enviado 

pelo ClassApp no caderno.   

Envio da foto do mapa mental até 

a PRESENTE DATA, 30/04, às 18h. 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Expressões 

numéricas 

envolvendo a 

operação de 

potenciação: 

(páginas 24 e 25) 

Assistir vídeo aula da professora. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro didático de 

matemática páginas 24 

e 25. 

****** 

Matemática 

10:00 às 10:45 

Expressões 

numéricas 

envolvendo a 

operação de 

potenciação: 

(páginas 24 e 25) 

Resolver os exercícios de 

aprendizagem: página 26, números 

44 (a, b, c, d)  e número 47. 

Livro didático de 

matemática páginas 24 

e 25. 

Assistir novamente 

vídeo aula, se 

necessário. 

Não será exigido ao aluno que 

encaminhe ao professor a 

resolução dessas atividades. 

Mat.  (Zoom) 

 

10:45 às 11:30 

Expressões 

numéricas 

envolvendo a 

operação de 

potenciação: 

(páginas 24 e 25) 

Aula online via Zoom para correção 

dos exercícios e para sanar dúvidas. 

 

Ao final da aula online, será proposto 

um exercício aos alunos. Eles 

deverão registrar a resolução com a 

explicação do exercício por vídeo ou 

áudio e encaminhar para a 

professora. 

Acompanhar a aula com 

o livro didático e 

caderno. 

 

A professora estará 

disponível no WhatsApp 

para dúvidas. 

Encaminhar no WhatsApp da 

professora a explicação da 

resolução do exercício por vídeo 

ou áudio, até as 17:00 desse 

mesmo dia. 

Valor: 10 pontos. 
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A professora enviará um modelo 

pelo WhatsApp. 

PROJETO  DE  EDUCAÇÃO FÍSICA 

 


