
PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

9º ano fundamental II 

Turma 2901 

Disciplinas Atividades
História Capítulo 3 - Brasil e seus contrastes no início do século XX

1. Fazer a leitura do capítulo.
2. Realizar um fichamento referente ao capítulo no caderno.
3. Assistir a Vídeo aula do capítulo 3 
4. Realizar os exercícios das atividades suplementares referente às pág. 129 até 137.

Geografia Capítulo 03 – Eurásia. 
1. Fazer a leitura do capítulo.
2. Assistir a vídeo aula referente ao capítulo 03
3. Realizar os exercícios das atividades suplementares do capítulo 03 
4. Assistir o vídeo como uma breve revisão dos capítulos 01 e 02: As grandes 

Navegações - disponível no youtube:https://www.youtube.com/watch?v=IS_UYBSTds
5.

Redação  Realizar  uma resenha critica a respeito das informações da sinopse do filme “As
Sufragistas”. (deverá ser enviada por email. Não se esqueça de informar o seu nome,
número do diário e a sua turma.)

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

9º ano fundamental II 

Turma 2902 

Disciplinas Atividades
História Capítulo 3 - Brasil e seus contrastes no início do século XX

1. Fazer a leitura do capítulo.
2. Realizar um fichamento referente ao capítulo no caderno.
3. Assistir a Vídeo aula do capítulo 3 
4. Realizar os exercícios das atividades suplementares referente às pág. 129 até 137.

Geografia Capítulo 03 – Eurásia. 
6. Fazer a leitura do capítulo.
7. Assistir a vídeo aula referente ao capítulo 03
8. Realizar os exercícios das atividades suplementares do capítulo 03 
9. Assistir o vídeo como uma breve revisão dos capítulos 01 e 02: As grandes 

Navegações - disponível no youtube:https://www.youtube.com/watch?v=IS_UYBSTds
10.

Redação  Realizar  uma resenha critica a respeito das informações da sinopse do filme “As
Sufragistas”. (deverá ser enviada por email. Não se esqueça de informar o seu nome,
número do diário e a sua turma.)

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


PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

 Ensino Médio 1ª SÉRIE 

Turma 3101

Filosofia Capitulo 03- Liberdade como pensamento e atitude
1. Fazer a leitura do capítulo
2. Realizar os exercícios da página 27 e 28, números 03 e 04   
3. Produzir um fichamento do capítulo identificando os pontos principais. (o 
fichamento deverá ser enviado por email. Não se esqueça de informar o seu nome,
número do diário e a sua turma.)
Conteúdo online como revisão:  Para que serve filosofia – disponível no youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=CoVtzj0c_kU

História Capítulo 4 - Civilizações antigas do Oriente Médio.
1. Faça a Leitura do capítulo 
2. Assista a vídeo aula do Capítulo 4 
3. Realize a tarefa online do capítulo 04 
4. Faça os exercícios das páginas 62 e 63

Redação  Módulo 2 - Níveis de Linguagem
1. Faça a leitura do capítulo 
2. Realize as atividades propostas 1 ( página 19)

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

Ensino Médio 

Turma 3102

Filosofia Capitulo 03- Liberdade como pensamento e atitude
1. Fazer a leitura do capítulo
2. Realizar os exercícios da página 27 e 28, números 03 e 04   
3. Produzir um fichamento do capítulo identificando os pontos principais. (o 
fichamento deverá ser enviado por email. Não se esqueça de informar o seu nome,
número do diário e a sua turma.)
Conteúdo online como revisão:  Para que serve filosofia – disponível no youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=CoVtzj0c_kU

História Capítulo 4 - Civilizações antigas do Oriente Médio.
1. Faça a Leitura do capítulo 
2. Assista a vídeo aula do Capítulo 4 
3. Realize a tarefa online do capítulo 04 
4. Faça os exercícios das páginas 62 e 63

Redação  Módulo 2 - Níveis de Linguagem
1. Faça a leitura do capítulo 
2. Realize as atividades propostas 1 ( página 19)

https://www.youtube.com/watch?v=CoVtzj0c_kU
https://www.youtube.com/watch?v=CoVtzj0c_kU


PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

Ensino Médio / Turma 3201

Matemática CAPÍTULOS 1 e 2 – PROGRESSÃO ARITMÉTICA I e II
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente aos capítulos 1 e 2.
II) Indicação de leitura: 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/progressao-aritmetica.htm
Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 5 e 11 a 13 (CAPÍTULO 1) e 
páginas 17 a 19 (CAPÍTULO 2)
 III) Seguem algumas sugestões de vídeo aula sobre Progressão Aritmética e suas 
propriedades:
https://www.youtube.com/watch?v=TC2HcZV3mGo
https://www.youtube.com/watch?v=yfmhfoB0kVA
https://www.youtube.com/watch?v=dzoloHN076c
https://www.youtube.com/watch?v=dzoloHN076c
https://www.youtube.com/watch?v=PGDk9ZHPudg
https://www.youtube.com/watch?v=vyJGTm6WvdU
https://www.youtube.com/watch?v=vyJGTm6WvdU
https://www.youtube.com/watch?v=8NqxxLHYr_c
IV) Ao final dessas atividades, façam as tarefas on line referentes aos capítulos 1 e
2.
CAPÍTULOS 3 e 4 – PROGRESSÃO GEOMÉTRICA I e II
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referentes aos capítulos 3 e 4.
II) Indicação de leitura: 
http://educacao.globo.com/matematica/assunto/algebra/progressao-geometrica-
pg.html
Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 26 e 27 (CAPÍTULO 3) e das 
páginas 34 a 38 (CAPÍTULO 4). 
III) Seguem abaixo links de vídeo aulas sobre Progressões Geométricas e suas 
propriedades:
https://www.youtube.com/watch?v=Jad_XG9bDCE
https://www.youtube.com/watch?v=0rRuhofRVuU
https://www.youtube.com/watch?v=6ShsVLOtGQI
https://www.youtube.com/watch?v=NM9H8__q4gU
https://www.youtube.com/watch?v=Hsp10bhYQEs
https://www.youtube.com/watch?v=CDZYMkxv2JA
https://www.youtube.com/watch?v=N_EatIhGANo
https://www.youtube.com/watch?v=N_EatIhGANo
III) Revisem (tanto pelo livro quanto pelo caderno) as dicas e observações para a 
realização dos exercícios.
V) Realizem as tarefas on line referentes aos capítulos 3 e 4.

Literatura  Módulo - 3 Vanguardas 
1. Fazer a leitura do capítulo 
2. Fazer as atividades propostas do livro 

Português Interpretação textual
Capítulo 03 - Estilística léxica

1. Leitura do capítulo 
2. Realização da tarefa on line

Gramática: 
Capítulo 03 - Enunciação 

1. Leitura do capítulo 
2. Realização da tarefa on line
3.

 Capítulo 04 – Referenciarão
1. Leitura do capítulo 
2. Realização da tarefa on line

https://www.youtube.com/watch?v=N_EatIhGANo
https://www.youtube.com/watch?v=N_EatIhGANo
https://www.youtube.com/watch?v=CDZYMkxv2JA
https://www.youtube.com/watch?v=Hsp10bhYQEs
https://www.youtube.com/watch?v=NM9H8__q4gU
https://www.youtube.com/watch?v=6ShsVLOtGQI
https://www.youtube.com/watch?v=0rRuhofRVuU
https://www.youtube.com/watch?v=Jad_XG9bDCE
http://educacao.globo.com/matematica/assunto/algebra/progressao-geometrica-pg.html
http://educacao.globo.com/matematica/assunto/algebra/progressao-geometrica-pg.html
https://www.youtube.com/watch?v=8NqxxLHYr_c
https://www.youtube.com/watch?v=vyJGTm6WvdU
https://www.youtube.com/watch?v=vyJGTm6WvdU
https://www.youtube.com/watch?v=PGDk9ZHPudg
https://www.youtube.com/watch?v=dzoloHN076c
https://www.youtube.com/watch?v=dzoloHN076c
https://www.youtube.com/watch?v=yfmhfoB0kVA
https://www.youtube.com/watch?v=TC2HcZV3mGo
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/progressao-aritmetica.htm


PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

Ensino Médio / Turma 3202

Matemática CAPÍTULOS 1 e 2 – PROGRESSÃO ARITMÉTICA I e II
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente aos capítulos 1 e 2.
II) Indicação de leitura: 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/progressao-aritmetica.htm
Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 5 e 11 a 13 (CAPÍTULO 1) e 
páginas 17 a 19 (CAPÍTULO 2)
 III) Seguem algumas sugestões de vídeo aula sobre Progressão Aritmética e suas 
propriedades:
https://www.youtube.com/watch?v=TC2HcZV3mGo
https://www.youtube.com/watch?v=yfmhfoB0kVA
https://www.youtube.com/watch?v=dzoloHN076c
https://www.youtube.com/watch?v=dzoloHN076c
https://www.youtube.com/watch?v=PGDk9ZHPudg
https://www.youtube.com/watch?v=vyJGTm6WvdU
https://www.youtube.com/watch?v=vyJGTm6WvdU
https://www.youtube.com/watch?v=8NqxxLHYr_c
IV) Ao final dessas atividades, façam as tarefas on line referentes aos capítulos 1 e
2.
CAPÍTULOS 3 e 4 – PROGRESSÃO GEOMÉTRICA I e II
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referentes aos capítulos 3 e 4.
II) Indicação de leitura: 
http://educacao.globo.com/matematica/assunto/algebra/progressao-geometrica-
pg.html
Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 26 e 27 (CAPÍTULO 3) e das 
páginas 34 a 38 (CAPÍTULO 4). 
III) Seguem abaixo links de vídeo aulas sobre Progressões Geométricas e suas 
propriedades:
https://www.youtube.com/watch?v=Jad_XG9bDCE
https://www.youtube.com/watch?v=0rRuhofRVuU
https://www.youtube.com/watch?v=6ShsVLOtGQI
https://www.youtube.com/watch?v=NM9H8__q4gU
https://www.youtube.com/watch?v=Hsp10bhYQEs
https://www.youtube.com/watch?v=CDZYMkxv2JA
https://www.youtube.com/watch?v=N_EatIhGANo
https://www.youtube.com/watch?v=N_EatIhGANo
III) Revisem (tanto pelo livro quanto pelo caderno) as dicas e observações para a 
realização dos exercícios.
V) Realizem as tarefas on line referentes aos capítulos 3 e 4.

Literatura Capítulos 02 - Arte do sec. XX
Capítulo 03 - Arte do séc. XX

1. Leitura do capítulo 
2. Fazer o fichamento dos capítulos enviando por email.
3. Realizar as atividades propostas 

Português Interpretação textual
Capítulo 03 - Estilística léxica

3. Leitura do capítulo 
4. Realização da tarefa on line

Gramática: 
Capítulo 03 - Enunciação 

4. Leitura do capítulo 

https://www.youtube.com/watch?v=N_EatIhGANo
https://www.youtube.com/watch?v=N_EatIhGANo
https://www.youtube.com/watch?v=CDZYMkxv2JA
https://www.youtube.com/watch?v=Hsp10bhYQEs
https://www.youtube.com/watch?v=NM9H8__q4gU
https://www.youtube.com/watch?v=6ShsVLOtGQI
https://www.youtube.com/watch?v=0rRuhofRVuU
https://www.youtube.com/watch?v=Jad_XG9bDCE
http://educacao.globo.com/matematica/assunto/algebra/progressao-geometrica-pg.html
http://educacao.globo.com/matematica/assunto/algebra/progressao-geometrica-pg.html
https://www.youtube.com/watch?v=8NqxxLHYr_c
https://www.youtube.com/watch?v=vyJGTm6WvdU
https://www.youtube.com/watch?v=vyJGTm6WvdU
https://www.youtube.com/watch?v=PGDk9ZHPudg
https://www.youtube.com/watch?v=dzoloHN076c
https://www.youtube.com/watch?v=dzoloHN076c
https://www.youtube.com/watch?v=yfmhfoB0kVA
https://www.youtube.com/watch?v=TC2HcZV3mGo
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/progressao-aritmetica.htm


5. Realização da tarefa on line
6.

 Capítulo 04 – Referenciarão
3. Leitura do capítulo 
4. Realização da tarefa on line
5.

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

 Ensino Médio 

Turma 3301

Matemática Matemática 1, Matemática 3 e Matemática 4)
Matemática 1 – Módulo 1  – Frações
I) Ver a vídeo aula do SAS: https://www.youtube.com/watch?
v=j9PjG_TFaN8&t=15725s
II) Realizar as atividades online relativas ao módulo 1
III) O professor irá realizar a correção de determinados exercícios (conforme as 
dúvidas que forem surgindo no grupo do WhatsApp), através de vídeos e 
apresentações de slides.
Matemática 3
Módulo 1  – Teoria dos Conjuntos 
 Módulo 2  –  Conjuntos numéricos e Funções
I) Ver as vídeo aulas: 
Noções básicas de Conjunto
https://www.youtube.com/watch?v=AW3JXfRuZ7o
Problemas com conjuntos
https://www.youtube.com/watch?v=cwF61UXQcK4
Introdução a Funções
https://www.youtube.com/watch?v=AW3JXfRuZ7o
II) Realizar as atividades online relativas ao módulo 1 e 2
III) O professor irá realizar a correção de determinados exercícios (conforme as 
dúvidas que forem surgindo no grupo do WhatsApp), através de vídeos e 
apresentações de slides.
Matemática 4 – Módulo 1  – Noções de Estatística
I) Ver a vídeo aula do SAS: https://www.youtube.com/watch?
v=j9PjG_TFaN8&t=15725s
II) Realizar as atividades online relativas ao módulo 1
III) O professor irá realizar a correção de determinados exercícios (conforme as 
dúvidas que forem surgindo no grupo do WhatsApp), através de vídeos e 
apresentações de slides.

Sociologia Capítulos 01 – O surgimento de uma ciência da sociedade 
Capítulo 02 – Sociologia Marxista e Weberiana 
Capítulo 03 – A sociologia no Brasil  

1.  Leitura e revisão dos capítulos e fichamento enviando por email.
Conteúdos online: O surgimento da Sociologia – Disponível no youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=IlKMGtt-hqw

Português Módulos 1 ( Lingua e linguagem) e 2 (Fonética)
1. Acompanhar vídeo- aula destes módulos
2. Realizar as Tarefas on line destes módulos

https://www.youtube.com/watch?v=IlKMGtt-hqw
https://www.youtube.com/watch?v=j9PjG_TFaN8&t=15725s
https://www.youtube.com/watch?v=j9PjG_TFaN8&t=15725s
https://www.youtube.com/watch?v=AW3JXfRuZ7o
https://www.youtube.com/watch?v=cwF61UXQcK4
https://www.youtube.com/watch?v=AW3JXfRuZ7o
https://www.youtube.com/watch?v=j9PjG_TFaN8&t=15725s
https://www.youtube.com/watch?v=j9PjG_TFaN8&t=15725s

