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9º ano fundamental II 

Turma 2901 09.04.2020

Matemátic
a

CAPÍTULO 3 – NÚMEROS PROPORCIONAIS, PORCENTAGEM E JUROS
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 3.
II) Indicação de leitura: Texto das páginas 46 e 48
  Após a leitura do texto, vejam a vídeo aula que fala sobre razões , proporções e 
escalas.
https://www.youtube.com/watch?v=InYEWZ_W_x0
 III) Realizem os exercícios da página 49
IV) Há uma diferença em grandezas diretamente proporcionais e inversamente 
proporcionais:
Exemplos:
1) Comprei 5 metros de corrente por R$ 20,00. Quanto pagarei por 12 metros dessa 
corrente?
Solução:                 metros                        preço (em reais)
                                   5                                         20
                                  12                                         x
* raciocínio: aumentando a quantidade de metros, o valor a ser pago também 
aumentará.
* as flechas no mesmo sentido indicam grandezas diretamente proporcionais.

5
12

=20
x

→5 . x=12.20→5 .x=240→x=240
5

→ x=48

Resposta: Por 12 metros de corrente, pagarei R$ 48,00.
2) Com 8 pedreiros podemos construir um muro em 3 dias, Quantos dias levarão 6 
pedreiros para fazer o mesmo muro?
Solução:                              pedreiros                               dias
                                                   8                                          3
                                                   6                                          x
* raciocínio: diminuindo a quantidade de pedreiros, o número de dias aumentará.
* as flechas de sentidos contrários indicam grandezas inversamente 
proporcionais.

6
8

=3
x
→6 . x=3 .8→6 x=24→x=24

6
→ x=4

Nesse caso, sempre invertemos a posição da razão que apresenta os dois termos 
numéricos.
Resposta: Eles levarão 4 dias para construir o muro.
Sugestão de vídeo aula sobre o assunto:
 https://www.youtube.com/watch?v=ZiHqfMn2nQY
https://www.youtube.com/watch?v=YaW0LuI7VRw
V) PORCENTAGEM

 Ideia de Porcentagem

   Porcentagem é uma razão centesimal, representada pelo símbolo %, que significa por 
cento.

   

*  cinqüenta e um por cento = 
51%→51

100
→0 ,51

* sete por cento = 

7%→ 7
100

→0 ,07

https://www.youtube.com/watch?v=InYEWZ_W_x0
https://www.youtube.com/watch?v=YaW0LuI7VRw
https://www.youtube.com/watch?v=ZiHqfMn2nQY


Essa  forma  de  representação  (7%,  51%,  etc...)  chama-se  taxa  percentual.  Nos

exemplos, as porcentagens estarão representadas nas três formas.

Resolução de Problemas

Vejamos alguns exemplos:

1) Calcular 5% de 800.

Solução:  

5
100

.
800
1

=4000
100

=40
1

=40

Resposta: 40

2) Numa escola de 900 alunos, 42% são rapazes. Calcule o número de rapazes dessa 

escola.

Solução: 42% de 960 = 

42
100

.
900
1

=37800
100

=378
1

=378

Resposta: São 378 rapazes.

3) Numa classe de 40 alunos, 25% são meninas. Quantos são os meninos?

Solução: porcentagem de meninos: 100% (total) – 25% (meninas) = 75% (meninos)

75% de 40 = 

75
100

.
40
1

=3000
100

=30
1

=30

Resposta: São 30 meninos.

4) Numa classe de 40 alunos, 36 foram aprovados.. Qual foi a taxa de porcentagem dos 

aprovados?

Solução:                    alunos                      aprovados                  

                                      40                                  36

                                     100                                  x

*Observação: em cada 40 alunos, temos 36 aprovados. Em cada 100 alunos, temos

x aprovados (regra de três simples)

40
100

=36
x

→40 . x=100. 36 → 40x=3600→ x=3600
40

=90

Resposta: A taxa de aprovados foi de 90%.

5) Numa classe foram reprovados 5% dos alunos, que correspondem a 3 alunos. 

Quantos alunos haviam na classe?



Solução:                           porcentagem                     alunos

                                                  5%                                   3

                                                100%                                 x

*Observação: todos os alunos correspondem a 100%

5
100

= 3
x
→5 .x=100. 3→5 x=300→ x=300

5
=60

Resposta: Na classe haviam 60 alunos.

Sugestão de vídeo aula:

https://www.youtube.com/watch?v=J8Pe8gl39T8

VI) Façam os exercícios das páginas 54 a 56.

Química Capítulo trabalhado: 03 - Processos de separação

 Faça a leitura do capítulo 03.
Produza um fichamento do capítulo, dando maior atenção aos processos de 

separação de misturas homogêneas e heterogêneas.
Realize as atividades das páginas 65, 66 e 67.
 Faça a atividade online EUREKA Capítulo 03 (fase 03).  

Artes CAPÍTULO 4 – MÚSICA BRASILEIRA
I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 4 (Música 
brasileira).
II) Indicação de leitura: Texto da página 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.
  Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 49.
 III) Seguem abaixo um link de vídeo aulas sobre o conteúdo.
https://www.youtube.com/watch?v=avpRBwK_b3I
OBS: POR FAVOR, MANDE A FOTO DAS SUAS ATIVIDADES PARA MEU E-MAIL:
prof.ed.arte@gmail.com
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Matemática CAPÍTULO 3 – NÚMEROS PROPORCIONAIS, PORCENTAGEM E JUROS
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 3.
II) Indicação de leitura: Texto das páginas 46 e 48
  Após a leitura do texto, vejam a vídeo aula que fala sobre razões , proporções e 
escalas.
https://www.youtube.com/watch?v=InYEWZ_W_x0
 III) Realizem os exercícios da página 49
IV) Há uma diferença em grandezas diretamente proporcionais e inversamente 
proporcionais:

https://www.youtube.com/watch?v=J8Pe8gl39T8
https://www.youtube.com/watch?v=InYEWZ_W_x0
https://www.youtube.com/watch?v=avpRBwK_b3I


Exemplos:
1) Comprei 5 metros de corrente por R$ 20,00. Quanto pagarei por 12 metros dessa 
corrente?
Solução:                 metros                        preço (em reais)
                                   5                                         20
                                  12                                         x
* raciocínio: aumentando a quantidade de metros, o valor a ser pago também 
aumentará.
* as flechas no mesmo sentido indicam grandezas diretamente proporcionais.

5
12

=20
x

→5 . x=12.20→5 .x=240→x=240
5

→ x=48

Resposta: Por 12 metros de corrente, pagarei R$ 48,00.
2) Com 8 pedreiros podemos construir um muro em 3 dias, Quantos dias levarão 6 
pedreiros para fazer o mesmo muro?
Solução:                              pedreiros                               dias
                                                   8                                          3
                                                   6                                          x
* raciocínio: diminuindo a quantidade de pedreiros, o número de dias 
aumentará.
* as flechas de sentidos contrários indicam grandezas inversamente 
proporcionais.

6
8

=3
x
→6 . x=3 .8→6 x=24→x=24

6
→ x=4

Nesse caso, sempre invertemos a posição da razão que apresenta os dois 
termos numéricos.
Resposta: Eles levarão 4 dias para construir o muro.
Sugestão de vídeo aula sobre o assunto:
 https://www.youtube.com/watch?v=ZiHqfMn2nQY
https://www.youtube.com/watch?v=YaW0LuI7VRw
V) PORCENTAGEM

 Ideia de Porcentagem

   Porcentagem é uma razão centesimal, representada pelo símbolo %, que significa 
por cento.

   

*  cinqüenta e um por cento = 
51%→51

100
→0 ,51

* sete por cento = 

7%→ 7
100

→0 ,07

Essa  forma  de  representação  (7%,  51%,  etc...)  chama-se  taxa  percentual.  Nos

exemplos, as porcentagens estarão representadas nas três formas.

Resolução de Problemas

Vejamos alguns exemplos:

1) Calcular 5% de 800.

Solução:  

5
100

.
800
1

=4000
100

=40
1

=40

https://www.youtube.com/watch?v=YaW0LuI7VRw
https://www.youtube.com/watch?v=ZiHqfMn2nQY


Resposta: 40

2) Numa escola de 900 alunos, 42% são rapazes. Calcule o número de rapazes 

dessa escola.

Solução: 42% de 960 = 

42
100

.
900
1

=37800
100

=378
1

=378

Resposta: São 378 rapazes.

3) Numa classe de 40 alunos, 25% são meninas. Quantos são os meninos?

Solução: porcentagem de meninos: 100% (total) – 25% (meninas) = 75% 

(meninos)

75% de 40 = 

75
100

.
40
1

=3000
100

=30
1

=30

Resposta: São 30 meninos.

4) Numa classe de 40 alunos, 36 foram aprovados.. Qual foi a taxa de porcentagem 

dos aprovados?

Solução:                    alunos                      aprovados                  

                                      40                                  36

                                     100                                  x

*Observação: em cada 40 alunos, temos 36 aprovados. Em cada 100 alunos, 

temos x aprovados (regra de três simples)

40
100

=36
x

→40 . x=100. 36 → 40x=3600→ x=3600
40

=90

Resposta: A taxa de aprovados foi de 90%.

5) Numa classe foram reprovados 5% dos alunos, que correspondem a 3 alunos. 

Quantos alunos haviam na classe?

Solução:                           porcentagem                     alunos

                                                  5%                                   3

                                                100%                                 x

*Observação: todos os alunos correspondem a 100%

5
100

= 3
x
→5 .x=100. 3→5 x=300→ x=300

5
=60



Resposta: Na classe haviam 60 alunos.

Sugestão de vídeo aula:

https://www.youtube.com/watch?v=J8Pe8gl39T8

VI) Façam os exercícios das páginas 54 a 56.

Química Capítulo trabalhado: 03 - Processos de separação

 Faça a leitura do capítulo 03.
Produza um fichamento do capítulo, dando maior atenção aos processos de 

separação de misturas homogêneas e heterogêneas.
Realize as atividades das páginas 65, 66 e 67.

Faça a atividade online EUREKA Capítulo 03 (fase 03).  
Artes CAPÍTULO 4 – MÚSICA BRASILEIRA

I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 4 (Música 
brasileira).
II) Indicação de leitura: Texto da página 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.
  Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 49.
 III) Seguem abaixo um link de vídeo aulas sobre o conteúdo.
https://www.youtube.com/watch?v=avpRBwK_b3I
OBS: POR FAVOR, MANDE A FOTO DAS SUAS ATIVIDADES PARA MEU E-
MAIL:prof.ed.arte@gmail.com

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

 Ensino Médio 1ª SÉRIE 

Turma 3101

Matemática CAPÍTULO 4 – FUNÇÃO I
   Função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto (representado
pela variável x) a um único elemento de outro conjunto (representado pela variável
y). Para cada valor de x, podemos determinar um valor de y, dizemos então que
“y está em função de x”.
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 4.
II) Sugestão de vídeo aula:
https://www.youtube.com/watch?v=aKaMQwvwnR4
https://www.youtube.com/watch?v=27Za-9C5raI
https://www.youtube.com/watch?v=r8gj2eqAIOQ
https://www.youtube.com/watch?v=AMdjXktG7UI
https://www.youtube.com/watch?v=OUybGR-Z1OI
https://www.youtube.com/watch?v=fJCQy3ybIw4
 III) Após assistirem os vídeos que abordam as Funções de uma forma inicial e 
clara, façam as atividades das páginas:  57 (números 1, 3 e 5) / página 58 
(números 6, 7 e 8) / página 59 (números 3 e 4) / página 60 (números 6 e 7).

Química Capítulo trabalhado: 05 - Átomo da mecânica quântica

 Faça a leitura do capítulo 05.
 Produza um fichamento do capítulo.
 Faça as atividades das páginas 12 e 13 (nº 1 ao nº 5).
 Faça a atividade online do capítulo 05.  

Artes CAPÍTULO 5 – ARTE E RITUAL
I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 5.

https://www.youtube.com/watch?v=J8Pe8gl39T8
https://www.youtube.com/watch?v=fJCQy3ybIw4
https://www.youtube.com/watch?v=OUybGR-Z1OI
https://www.youtube.com/watch?v=AMdjXktG7UI
https://www.youtube.com/watch?v=r8gj2eqAIOQ
https://www.youtube.com/watch?v=27Za-9C5raI
https://www.youtube.com/watch?v=aKaMQwvwnR4
https://www.youtube.com/watch?v=avpRBwK_b3I


II) Indicação de leitura: Texto das paginas 38, 39, 40
III) Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 43, 44, 45.
IV) Seguem abaixo um link de vídeo aulas sobre o conteúdo.
FUNDAÇÃO MUSEU DO HOMEM AMERICANO
http://fumdham.org.br/midias/
ARTE URBANA – EDUARDO KOBRA
http://www.eduardokobra.com/projetos/
OBS: POR FAVOR, MANDE A FOTO DAS SUAS ATIVIDADES PARA MEU E-
MAIL:prof.ed.arte@gmail.com

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

Ensino Médio 

Turma 3102

Matemática CAPÍTULO 4 – FUNÇÃO I
   Função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto (representado
pela variável x) a um único elemento de outro conjunto (representado pela variável
y). Para cada valor de x, podemos determinar um valor de y, dizemos então que
“y está em função de x”.
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 4.
II) Sugestão de vídeo aula:
https://www.youtube.com/watch?v=aKaMQwvwnR4
https://www.youtube.com/watch?v=27Za-9C5raI
https://www.youtube.com/watch?v=r8gj2eqAIOQ
https://www.youtube.com/watch?v=AMdjXktG7UI
https://www.youtube.com/watch?v=OUybGR-Z1OI
https://www.youtube.com/watch?v=fJCQy3ybIw4
 III) Após assistirem os vídeos que abordam as Funções de uma forma inicial e 
clara, façam as atividades das páginas:  57 (números 1, 3 e 5) / página 58 
(números 6, 7 e 8) / página 59 (números 3 e 4) / página 60 (números 6 e 7).

Química Capítulo trabalhado: 05 - Átomo da mecânica quântica

 Faça a leitura do capítulo 05.
 Produza um fichamento do capítulo.
 Faça as atividades das páginas 12 e 13 (nº 1 ao nº 5).

Faça a atividade online do capítulo 05.  
Artes CAPÍTULO 5 – ARTE E RITUAL

I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 5.
II) Indicação de leitura: Texto das paginas 38, 39, 40
III) Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 43, 44, 45.
IV) Seguem abaixo um link de vídeo aulas sobre o conteúdo.
FUNDAÇÃO MUSEU DO HOMEM AMERICANO
http://fumdham.org.br/midias/
ARTE URBANA – EDUARDO KOBRA
http://www.eduardokobra.com/projetos/
OBS: POR FAVOR, MANDE A FOTO DAS SUAS ATIVIDADES PARA MEU E-
MAIL:prof.ed.arte@gmail.com

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

Ensino Médio / Turma 3201

Química Capítulo trabalhado: 05 - Regras básicas de nomenclatura orgânica

http://www.eduardokobra.com/projetos/
http://fumdham.org.br/midias/
https://www.youtube.com/watch?v=fJCQy3ybIw4
https://www.youtube.com/watch?v=OUybGR-Z1OI
https://www.youtube.com/watch?v=AMdjXktG7UI
https://www.youtube.com/watch?v=r8gj2eqAIOQ
https://www.youtube.com/watch?v=27Za-9C5raI
https://www.youtube.com/watch?v=aKaMQwvwnR4
http://www.eduardokobra.com/projetos/
http://fumdham.org.br/midias/


 Faça a leitura do capítulo 05 (química 1).
 Produza um fichamento do capítulo.
Realize uma pesquisa sobre as principais aplicações dos hidrocarbonetos 

no cotidiano (não será necessário capa, introdução e conclusão, mas 
deve apresentar cabeçalho com nome do colégio, nome do aluno, 
número no diário e turma).

 Faça a atividade online do capítulo 05 (química 1).  

QUÍMICA II – 2ª SÉRIE
- Assistir a vídeo aula sobre diluição das soluções. 
- Leitura do capítulo 4 – páginas 38 e 39.
- Leitura dos exercícios resolvidos da página 41 (questões 1 e 2).
- Fazer os exercícios da página 42 (“Atividades para sala”).

História Capítulo 4 - Primeiro Reinado 
Faça a leitura do capítulo 4 - Primeiro Reinado 
Faça um fichamento do capítulo 4 
Assista a aula do SAS do capítulo 4
Realize as atividades do livro de História das págs. 56 até 64.
Realize as tarefas online disponíveis no Portal SAS do capítulo 4

Filosofia  Capítulo 05: Visão Moderna do Ser Humano
1. Assistir vídeo aula na plataforma SAS – A visão Moderna do ser Humano 
2. Fichamento do capítulo 05 (enviar por e-mail; profmarlonelvis@gmail.com – o 

fichamento deve conter nome, número e turma) 

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

mailto:profmarlonelvis@gmail.com


Ensino Médio / Turma 3202

Química Capítulo trabalhado: 05 - Regras básicas de nomenclatura orgânica

 Faça a leitura do capítulo 05 (química 1).
 Produza um fichamento do capítulo.
Realize uma pesquisa sobre as principais aplicações dos hidrocarbonetos 

no cotidiano (não será necessário capa, introdução e conclusão, mas 
deve apresentar cabeçalho com nome do colégio, nome do aluno, 
número no diário e turma).

Faça a atividade online do capítulo 05 (química 1).  

QUÍMICA II – 2ª SÉRIE
- Assistir a vídeo aula sobre diluição das soluções. 
- Leitura do capítulo 4 – páginas 38 e 39.
- Leitura dos exercícios resolvidos da página 41 (questões 1 e 2).
- Fazer os exercícios da página 42 (“Atividades para sala”).

Filosofia • Leitura do Capítulo 5 (Visão moderna do ser humano)
• Assistir vídeo aula na plataforma SAS referente ao capítulo lido.
• Fazer o fichamento do capítulo e envia-lo por email no horário da aula.

História Primeiro Reinado – Capítulo 04 
1. Leitura do capitulo 04.
2. Assistir vídeo aula no portal SAS: Primeiro Reinado 
3. Fichamento do capítulo 04. (enviar por e-mail; profmarlonelvis@gmail.com – o 

fichamento deve conter nome, número e turma) 
4. Tarefa online SAS – História – capítulo 04 – Primeiro Reinado.

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

 Ensino Médio 

Turma 3301

Química Módulo trabalhado: 02 - Número de oxidação (NOX); Oxidação e redução 
(REDOX)

 Faça a leitura do módulo 02 (química 1).
 Produza um fichamento do módulo.
 Solucione as atividades das páginas 15 e 16 (atividades para a sala)

Faça a atividade online - Química 1 . Capítulo 4 Número de oxidação – Nox

QUÍMICA II 
- Assistir a vídeo aula sobre Concentração comum, densidade e concentração 
molar.
- Leitura do módulo 2 (Química 3) – páginas 98 (apenas a parte de concentração 
comum) e 99 (apenas a parte de densidade e concentração em mol/L).
- Exercícios: Atividades para sala – páginas 101 (questões 2 e 3) e 102 (questão 

mailto:profmarlonelvis@gmail.com


9).
- Exercícios: Atividades propostas – páginas 104 (questões 5 , 7 e 8), 105 (questão
13) e 106 (questões 15 e 16).

História • HISTÓRIA 2
• Leitura do módulo 1. (A conquista da América portuguesa; A história social dos 

povos africanos e indigenas; A economia açucareira )
• Assistir vídeo aula do módulo lido.
• Fazer as atividades Para Sala (pág. 89 e 90- 5 a 9 ) 
• Fazer as atividades online referentes ao módulo.
• Assistir ao documentário " Guerras do Brasil" Episodio - 1. Fazer um resumo 

sobre o mesmo, relacionando com a leitura do módulo. (enviar por e-mail) 

Filosofia A influência de Platão e Aristóteles na Filosofia ocidental – Capítulo 04
1. Leitura do capítulo 04.
2. Fichamento do capítulo 04  (enviar por e-mail; profmarlonelvis@gmail.com – o 

fichamento deve conter nome, número e turma) 
3. Atividade: página: 17: Número 01: enviar a resolução da questão junto com o 

fichamento. 
4.  Link para melhor aprofundamento do conteúdo: 

https://www.youtube.com/watch?v=xswmnm_I7bU – Alegoria da caverna de 
Platão [animação]

https://www.youtube.com/watch?v=xswmnm_I7bU
mailto:profmarlonelvis@gmail.com

