
PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

2ª feira – 20 de abril 2020

TURMA:  2901 

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Marion
História

Capítulo 5 – Primeira Guerra Mundial e seus reflexos
1.Faça as atividades suplementares págs 147 e 148
2.Segue o gabarito do cap. 5

Fábio
Artes 

CAPÍTULO 6 – ARTES GRÁFICAS: entre a arte e a publicidade.
I) Assista a nossa Vídeo aula.
II) Indicação de leitura: Texto da página 67, 69, 70.
III) Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 70.
IV) Crie uma fotomontagem Surrealista, você poderá usar recortes de revistas ou fazer 
uma montagem em seu computador/celular.

Mariana 
Português

1.Realize as atividades do capítulo 4  Somos todos iguais das páginas: 90 e 91.  

Laiza
Espanhol

CAPÍTULO 5 – Un celeste corazón

I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 5 ou no QR code

que fica no início de cada capítulo do livro.

II) Com o livro, acompanhem: oraciones condicionales II (páginas: 34 e 35).

•Caso não compreendam algum vocabulário, sublinhem a(s) palavra(s), busque-a(s) em

um dicionário e anotem a tradução no seu livro, próximo à palavra.

OBS.: Na falta de um dicionário, façam o download de 1 dos aplicativos: wordreference 

ou RAE.

III) Façam as atividades das páginas: 34 e 35.

IV) Assistam ao vídeo Oraciones condicionales I para ampliar o conhecimento. Vídeo 

disponibilizado pela professora Laiza Iglesias

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

2ª feira – 20 de abril 2020

TURMA:  2902

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Mariana
Português

1.Realize as atividades do capítulo 4 Somos todos iguais das páginas: 83 e 84.

Vinícius
Química

Capítulo trabalhado: 05 – modelos atômicos de Dalton a Rutherfor

*Assistir vídeo aula do capítulo 5 e fazer anotações no caderno

* Fazer os exercícios da página 95 e da página 100

Vídeos sugeridos: 



https://app.portalsas.com.br/sastv/#/channels/1/videos/14417 

https://www.youtube.com/watch?v=x3rK4lcriqo
Laiza
Espanhol

CAPÍTULO 5 – Un celeste corazón

I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 5 ou no QR code

que fica no início de cada capítulo do livro.

II) Com o livro, acompanhem: oraciones condicionales II (páginas: 34 e 35).

•Caso não compreendam algum vocabulário, sublinhem a(s) palavra(s), busque-a(s) em

um dicionário e anotem a tradução no seu livro, próximo à palavra.

OBS.: Na falta de um dicionário, façam o download de 1 dos aplicativos: wordreference 

ou RAE.

III) Façam as atividades das páginas: 34 e 35.

IV) Assistam ao vídeo Oraciones condicionales I para ampliar o conhecimento. Vídeo 
disponibilizado pela professora Laiza Iglesias

Marion
História 

Capítulo 5 – Primeira Guerra Mundial e seus reflexos
Faça as atividades suplementares pág. 147, 148, 149 e 150

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
Ensino Médio 

2ª feira – 20 de abril 2020

TURMA:  3101

DISCIPLIN
AS

ATIVIDADES

Mariana 
Português

Capítulo 6 - Processo de formação de palavras
1 - Assistir vídeo aula SAS ao vivo - 1º série - Gramática 03/04 - Aula 5
https://www.youtube.com/watch?
v=s8rBWss1KxQ&list=PL0MlWarTr_1bmCyoOn3DdFgGs_72RitP7&index=472 – 

1.Exercícios do capítulo 6 - Processo de formação de palavras, atividades para a sala, 
páginas 18 e 19
(Como são discursivas, responda no caderno e mande a foto por e-mail)

Vinícius
Química

Capítulo trabalhado: 07 - Propriedades periódicas e aperiódicas

*Assistir vídeo aula do capítulo 7 e fazer anotações no caderno

* Fazer os exercícios das páginas 40 e 41 (atividades para a sala)

Vídeos sugeridos: 

https://app.portalsas.com.br/sastv/#/channels/1/videos/6331

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

v=G2Yae474JNQ&list=PL0MlWarTr_1bmCyoOn3DdFgGs_72RitP7&index=9 

https://www.youtube.com/watch?v=5wK2xLt4TjQ&t=9s
Camila
Português

Interpretação Textual
Capítulo 6 - Funções da Linguagem
1 - Assistir vídeo aula presente no Portal SAS - Funções da linguagem
2 - Exercícios do capítulo 5, atividades para a sala, páginas 15, 16 e 17 



TURMA:  3102

DISCIPLIN
AS

ATIVIDADES

Victor
Geografia

CAPÍTULO 7 – GEOMORFOLOGIA: FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO RELEVO 
1 - Faça uma leitura completa do capítulo 7 na apostila;
2 - Assista a vídeo aula do SAS referente ao capítulo 7;
3 - Assista o vídeo com os slides enviados pelo professor Victor;
4 - Faça o fichamento escrito do capítulo no seu caderno (veja como fazer no final do 
vídeo enviado pelo professor Victor) faça uma foto da atividade no seu caderno e envie 
para seu professor;
5 - Faça a tarefa on line SAS (exercícios) referente ao capítulo 7

Vinícius
Química

Capítulo trabalhado: 07 -  Propriedades periódicas e aperiódicas

*Assistir vídeo aula do capítulo 7 e fazer anotações no caderno

* Fazer os exercícios das páginas 40 e 41 (atividades para a sala)

Vídeos sugeridos: 

https://app.portalsas.com.br/sastv/#/channels/1/videos/6331

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

v=G2Yae474JNQ&list=PL0MlWarTr_1bmCyoOn3DdFgGs_72RitP7&index=9 

https://www.youtube.com/watch?v=5wK2xLt4TjQ&t=9s

Camila
Português

Gramática 
Capítulo 6 -Processo de formação de palavras
1 - Assistir vídeo aula SAS ao vivo - 1º série - Gramática 03/04 - Aula 5
Link:https://www.youtube.com/watch?v=s8rBWss1KxQ&feature=youtu.be
2 - Exercícios do capítulo 6, atividades para a sala, páginas 18 e 19
*Como são discursivas, responda no caderno e mande a foto por e-mail

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
Ensino Médio 

2ª feira – 20 de abril 2020

TURMA:  3201

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Victor
Geografia

CAPÍTULO 7 – A REGIONALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO
1 - Faça uma leitura completa do capítulo 7 na apostila;
2 - Assista a vídeo aula do SAS referente ao capítulo 7;
3 - Assista o vídeo com os slides enviados pelo professor Victor;
4 - Faça o fichamento escrito do capítulo no seu caderno (veja como fazer no final do 
vídeo enviado pelo professor Victor) faça uma foto da atividade no seu caderno e envie 
para seu professor;
5 - Faça a tarefa on line SAS (exercícios) referente ao capítulo 7

Camila
Português

Interpretação Textual
Capítulo 5 - Inferências



1 - Exercício no livro página 2 nº 1 e 2
2 - Tarefas online do capítulo 5

Ana Cláudia
Biologia

Capítulos:  7 – Lei da segregação independente ou 2ª Lei de Mendel
1. Leitura do capítulo. 
2. Vídeo aula  Tv SAS.
3. Power point sobre o assunto.
4. Fazer os exercícios da tarefa on line referente 7. 
5- Atividade complementar sobre herença ligada ao sexo.
Vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=6-jULS4lUk4

TURMA:  3202

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Victor
Geografia

CAPÍTULO 7 – A REGIONALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO
1 - Faça uma leitura completa do capítulo 7 na apostila;
2 - Assista a vídeo aula do SAS referente ao capítulo 7;
3 - Assista o vídeo com os slides enviados pelo professor Victor;
4 - Faça o fichamento escrito do capítulo no seu caderno (veja como fazer no final do 
vídeo enviado pelo professor Victor) faça uma foto da atividade no seu caderno e envie 
para seu professor;
5 - Faça a tarefa on line SAS (exercícios) referente ao capítulo 7

Eduardo
Matemática

I) Para começarmos, revisem os conceitos de matrizes e operações de matrizes 
contidos nos capítulos 6 e 7. 
II) Realizem as atividades contidas na lista de exercícios em anexo (SAS Conecta)!
III) Enviem a resolução dos exercícios para o e-mail: 
professoreduardocodesp@gmail.com

Ana Cláudia
Biologia

Capítulos:  7 – Lei da segregação independente ou 2ª Lei de Mendel
1. Leitura do capítulo. 
2. Vídeo aula  Tv SAS.
3. Power point sobre o assunto.
4. Fazer os exercícios da tarefa on line referente 7. 
5- Atividade complementar sobre herença ligada ao sexo.
Vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=6-jULS4lUk4

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
Ensino Médio 

2ª feira – 20 de abril 2020

TURMA:  3301

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Vinícius 
Química

Módulo trabalhado: 03 – Álcool, fenol, éter, cetona, aldeído, ácido carboxílico e 
éster -  Nomenclaturas e aplicações (Química 2)
* Assistir vídeo aula do módulo 3 (química 2) e fazer anotações no caderno
Vídeos sugeridos: 
https://app.portalsas.com.br/sastv/#/channels/1/videos/1731 

https://www.youtube.com/watch?v=6-jULS4lUk4
https://www.youtube.com/watch?v=6-jULS4lUk4


https://app.portalsas.com.br/sastv/#/channels/1/videos/1605
Eduardo
Matemática

Matemática 4  –  Módulo 1 ao 4 (noções de estatística e Medidas de tendência 
central)
I)Para começarmos, revisem os conceitos básicos de estatística (referente aos módulos
de 1 a 4  –  de Matemática 4) contidos no resumo do arquivo em anexo! 
II)Realizem as atividades da lista de exercícios do resumo em anexo (SAS Conecta)!
III)Enviem a resolução dos exercícios para o e-mail: 
professoreduardocodesp@gmail.com

Ana Cláudia
Biologia

Biologia 2: Capítulo 3 (livro 1)-  Histologia Animal   - Tecido Conjuntivo
1. Leitura deste capítulo
2. Vídeo aula do capítulo 
3. Fazer os exercícios da tarefa on line referente ao capítulo. 


