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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 

(04/05) 

 

Redação  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Tipos de Conto: da 

aventura ao terror, 

página 27.  

Aula com estudo de contos, 

observando os contos de aventura e 

terror.  

Livro Bernoulli.  Enviar áudio, até as 17h, no 

grupo do 9º ano, falando sobre o 

conto O Noivo, do livro Venha Ver 

o Pôr do Sol, de Lygia Fagundes 

Teles. Neste áudio deve conter as 

seguintes informações: 

* Nome do aluno 

* Qual o conto lido? 

* Qual é a história? 

* Quem são os personagens? 

* Foco narrativo (tipo de 

narrador) 

* Espaço (onde acontece a 

história?) 
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* Tempo (se o conto é narrado 

em tempo psicológico ou 

cronológico) 

O áudio não pode ultrapassar 

02m30s.  

Inglês   

8:15 às 9:00 

Cap. 4  - Vocabulary 

I’ve heard a rumor 

 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre o tema 

do capítulo que estará disponível no site 

do Colégio Ágora, canal do YouTube. (O 

link do vídeo será enviado pelo 

ClassApp) e estará disponível na 

plataforma Meu Bernoulli na Unidade 

de Aprendizagem:  I’ve heard a rumor. 

 * Passo 2 - Realizar as atividades das 

páginas 36, 37 e 38. 

*Indica-se fazer primeiro:  

Acessar o vídeo da aula pelo 

MEU BERNOULLI na Unidade 

de Aprendizagem  do 8º ano:  

I’ve heard a rumor. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 36, 

37 e 38. 

 

 

 

 

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

Inglês (Zoom) 

9:00 às 9:45 

Cap. 4  - Vocabulary 

I’ve heard a rumor 

* Passo 1 - Discussão sobre o texto I’ve 

heard a rumor e treino do vocabulário 

de algumas palavras do capítulo.  

* Passo 2 - Dar continuidade às  

atividades das páginas 36, 37 e 38. 

* Passo 3 - O gabarito das atividades 

será enviado ao final da vídeo aula, pelo 

ZOOM. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp.  

* Livro Bernoulli - Volume 2: 36, 

37 e 38. 

 

* Será avaliada toda a participação do 

aluno, desde a tradução, realização 

das atividades até a participação no 

ZOOM.  

* Será disponibilizado, através do 

Meu Bernoulli, um trabalho avaliativo 

sobre o tema estudado na aula. 

* Data da entrega: até as 17h do dia 

07/05/2020. 

 Valor: 10 pontos. 

Filosofia     
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10:00 às 10:45 Exercícios de Fixação - 

Verdade e Validade  

Realizar os exercícios das páginas 50 

- Item 01 e página 51 - Item 02 no 

caderno usando o mapa mental e 

vídeo aula encaminhado aula 

passada. 

Vídeo Aula: 

https://www.youtube.com/

watch?v=w16eSkYyQys 

Mapa mental já copiado no 

caderno. 

Livro páginas 50 e 51. 

Enviar a foto da atividade até dia 

05/05 TERÇA FEIRA até 12h15 por 

CLASSAPP. 

OPEE (Zoom) 

10:45 às 11:30 

 

Profissões do Futuro 

 

Bate papo baseado no link 21 

Profissões do Futuro Para Conhecer 

hoje e responder durante a aula a 

enquete enviada pelo ClassApp. 

Aula do Zoom 04/05 às 10h45 

Link aula do Zoom: 

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

76291286025 

Link: 

https://guiadoestudante.ab

ril.com.br/carreiras/21-

possiveis-profissoes-do-

futuro-para-conhecer-hoje/ 

Enquete enviada na hora da 

aula. 

 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

 

 

 

Terça-feira 

Matem. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Equações do 2º grau 

(páginas 34 à 36) 

Aula online, via Zoom.  

https://us04web.zoom.us/j/756595

47023 

Livro Bernoulli, páginas 34 à 

36. 

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

https://guiadoestudante.abril.com.br/carreiras/21-possiveis-profissoes-do-futuro-para-conhecer-hoje/
https://guiadoestudante.abril.com.br/carreiras/21-possiveis-profissoes-do-futuro-para-conhecer-hoje/
https://guiadoestudante.abril.com.br/carreiras/21-possiveis-profissoes-do-futuro-para-conhecer-hoje/
https://guiadoestudante.abril.com.br/carreiras/21-possiveis-profissoes-do-futuro-para-conhecer-hoje/
https://us04web.zoom.us/j/75659547023
https://us04web.zoom.us/j/75659547023
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(05/05) 

 

ID da reunião: 756 5954 7023 

Fazer anotações no caderno. 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Equações do 2º grau 

(páginas 34 à 36) 

Resolução dos exercícios de 

aprendizagem. 

Página 36, números 1, 2, 3 e 4. 

Livro Bernoulli. 

 

Arquivo enviado no 

ClassApp após a aula Zoom. 

 

Bernoulli Play. 

 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

Enviar, exclusivamente via 

ClassApp, foto com a resolução 

dos exercícios, até às 17h deste 

mesmo dia. 

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Organização do 

espaço europeu 

Prepare-se antecipadamente para a 

aula. 

Páginas 15, 16, 17 e 19. Tira-dúvidas: 

3ª,4ª,5ª até às 13:00h. 

Geografia 

10:00 às 10:45 

espaço Urbano 

industrializado e 

espaço agrário 

Abordagem do tema  em vídeo aula 

será disponibilizada pela professora. Página do Colégio no 

YouTube 

Mantenha -se conectado. 

Port.(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Colocação pronominal 
Acessar o link para entrar na aula 

online pelo Zoom. 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/755752

33812 

ID da reunião: 755 7523 3812 

Correção exercícios de 

aprendizagem. 

Páginas: 52 a 54. 

 

https://us04web.zoom.us/j/75575233812
https://us04web.zoom.us/j/75575233812
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História 

07:30 às 08:15 
O nazifascismo Assistir às vídeo aulas que serão 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura das páginas indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo A4, 

O nazifascismo. 

Páginas 50 e 51. 

 

História 

08:15 às 09:00 
O nazifascismo Assistir às vídeo aulas que serão 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura das páginas indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo A4, 

O nazifascismo 

Páginas 52 a 53. 

 

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 
O nazifascismo Após assistirem a vídeo aula  

teremos a aula no Zoom para 

realizar o reforço do conteúdo 

aplicado. Teremos esse momento 

para tirar dúvidas e esclarecer 

alguns pontos específicos. 

O link será enviado via ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo A4, 

O nazifascismo 

Páginas 50 a 53. 

 

Física   

10:00 às 10:45 

Capítulo 4 

O universo e o sistema 

solar 

Estudar e preparar para 

apresentação do seminário feito 

durante o Zoom 

Livro pág. 152 a 158 
OS alunos terão que falar sobre 

os planetas do Sistema Solar 

apresentados no vídeo.  
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Física 

10:45 às 11:30 

Capítulo 4 

O universo e o sistema 

solar 

Resolução de exercícios da 

pág.148,149 e 151. Livro pág. 148 a 151 
Enviar, exclusivamente via 

WhatsApp, foto com a resolução 

dos exercícios, até às 17h deste 

mesmo dia. 

Valor: 05 pontos 

 

Quinta-feira 

(07/05) 

Química 

07:30 às 08:15 

Modelos atômicos 

(Modelo atômico de 

Bohr) 

Ler as páginas 83, 84, 85, 86 e 87. 

Assistir a vídeo aula que será 

disponibilizada no ClassApp e no 

WhatsApp. 

Livro. 

Vídeo aula. 

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

Quím. (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Modelos atômicos 

(Modelo atômico de 

Bohr) 

 

Acessar o link para entrar na aula 

online pelo Zoom. 

(Será disponibilizada no ClassApp e 

no WhatsApp. 

 

Link da aula. Fazer os exercícios 16, 18, 19 e 20 

das páginas 88 e 89. 

Em uma folha separada, faça o 

REGISTRANDO da página 89. 

(Valor 10 pontos) 

Arte 

09:00 às 09:45 

Cartões criativos 

(Dia do Amor) 

1 - Escolha uma pessoa para 

homenagear.  

2 - Assistir o vídeo e fazer o cartão 

para esta pessoa. 

Obs: Utilize materiais que você tem 

em casa. 

Link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=DU-933KSCtU 

Entregar o cartão no dia 10/05 

(domingo), tirar uma foto e envia-

lá na segunda-feira (11/05). 

 Atenção: Respeitem os prazos! 

Valor: 20 pontos 

https://www.youtube.com/watch?v=DU-933KSCtU
https://www.youtube.com/watch?v=DU-933KSCtU
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Port.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Colocação pronominal 
Acessar o link para entrar na aula 

online pelo Zoom. 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/758891

94211 

ID da reunião: 758 8919 4211 

Exercícios: 

Páginas: 57, 58, 64 e 65 

 

Português 

10:45 às 11:30 

Colocação pronominal Continuar os exercícios da aula 

(Zoom). 

Páginas: 57, 58, 64 e 65. Visto e correção na aula online do 

dia 12/05. 

PROJETO  DE  EDUCAÇÃO FÍSICA 

Sexta-feira 

(08/05) 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Resolvendo equações 

por fatoração. 

(páginas 36 e 37) 

Acessar e assistir vídeo aula da 

professora. 

 

Copiar os exemplos no caderno. 

Anotar dúvidas. 

O link será enviado via 

ClassApp. 

 

Livro Bernoulli, páginas 36 e 

37. 

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

Matemática 

08:15 às 09:00 

Completando 

quadrados. (página 

38) 

Acessar e assistir vídeo aula da 

professora. 

 

Copiar os passos e os exemplos no 

caderno. 

 

Anotar dúvidas. 

O link será enviado via 

ClassApp. 

 

Livro Bernoulli, páginas 36 e 

37. 

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

https://us04web.zoom.us/j/75889194211
https://us04web.zoom.us/j/75889194211
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Mat (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Resolvendo equações 

por fatoração e 

completando 

quadrados. (páginas 

36 à 38) 

Aula online, via Zoom para tirar 

dúvidas e resolver exercícios. 

https://us04web.zoom.us/j/713745

69001 

ID da reunião: 713 7456 9001 

Registrar os exercícios no caderno. 

Acompanhar a aula com o 

livro de Matemática 

Bernoulli e caderno. 

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

Biologia 

10:00 às 10:45 

Cápitulo 03 

 

Realizar a atividade  que será 

encaminhada via ClassApp 

Livro - página 04 a 14. Encaminhar o gabarito via 

classApp da professora até as 

12:00. 

Bio. (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Cápitulo 03 

 

Será encaminhado o link para a aula 

on-line pelo zoom 

Livro - página 16 a 24.  

Física (Zoom)   

11:30 às 12:15 

Capítulo 4. 

O universo e o sistema 

solar 

Será encaminhado o link para a aula 

on-line pelo zoom Livro pág. 152 a 158. 
OS alunos terão que falar sobre 

os planetas do Sistema Solar 

apresentados no vídeo na aula de 

Zoom. 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/71374569001
https://us04web.zoom.us/j/71374569001

