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

3ª feira – 14 de abril 2020

TURMA:  2901 

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Marion
História

ATENÇÃO: Finalizar as atividades de história passadas na aula de ontem.
Capítulo 5 – Primeira Guerra Mundial
Assista a vídeo aula (SAS CONECTA) do cap. 5
Assista a vídeo aula do SAS TV cap. 5 
Faça as atividades das páginas 77, 78, 81, 82, 86, 87 e 88

Mandar a atividade para o email: professoramarionmencari@gmail.com
Prazo: até a próxima aula dia 20/04

Vinícius
Química

 Capítulo trabalhado: 04 -Leis Ponderais
* Faça o fichamento do capítulo 04
*Faça as atividades propostas das páginas 82 e 83

Rogéria
Ciências

Cap. 4 - Compostos orgânicos - Lipídios
l) Assistir a vídeo aula do cap. 4
ll) Fazer um resumo do cap. 4 destacando os seguintes itens: 
* Características
* Funções 
* Classificações e exemplos. 

Ana Policarpo
Matemática 
Básica

I) Façam com calma e atenção as correções dos dois roteiros que disponibilizei em 

anexo a este documento.

II) Após fazerem as correções, resolvam os exercícios abaixo e enviem para o meu 

e-mail.

1- Qual é o valor da expressão numérica  ?

2-   O valor da expressão é igual a:

3- Considere as distâncias.

4- Distância do solo à terra - 150 000 000 km (aproximadamente)

Distância da lua à terra - 385 000 km (aproximadamente)

mailto:professoramarionmencari@gmail.com


    Agora represente essas duas distâncias em notação científica

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

3ª feira – 14 de abril 2020

TURMA:  2902

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Rogéria
Ciências

Cap. 4 - Compostos orgânicos - Lipídios
l) Assistir a vídeo aula do cap. 4
ll) Fazer um resumo do cap. 4 destacando os seguintes itens: 
* Características
* Funções 
* Classificações e exemplos. 

Ana Policarpo
Geometria

CAPÍTULO 5 – SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS (PARTE I)

I) Para começarmos, leiam atentamente o texto nas páginas 94 e 95

II) Assistam a vídeo aula no SAS TV (portal SAS) referente ao capítulo 5.



III)  Após a leitura e observação, vejam essa sugestão de vídeo aula (abaixo) e 
realizem os exercícios das páginas 96 e 97 (números 1 e 2) e páginas 98 e 99.
https://www.youtube.com/watch?v=vc9xrDFx7J4
 
IV) Não esqueçam de fazer a auto correção dos exercícios do Capítulo 4, que estará 
disponível no SAS CONECTA.

Gilmar
Inglês

Objeto de estudo: Present Perfect – II  For X Since / How Long

1) Assista o vídeo disponível em (https://www.youtube.com/watch?v=P6BGCsavZ-o )
2) Assista à vídeo aula (SAS TV) do cap. 06. Com o seu material (livro) acompanhe a 
resolução dos exercícios segundo o roteiro abaixo:
Video/Chapter – Páginas 53,54(exercício nº 03),58 e 59

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
Ensino Médio 

3ª feira – 14 de abril 2020

TURMA:  3101

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Vinícius
Química

Capítulo trabalhado: 06 - Classificação periódica dos elementos

*Faça as atividades onlines do capítulo 6

Rogéria
Biologia 

Biologia 01 
Capítulo 5 – Respiração celular e fermentação

1. Assistir a vídeo aula do referido capítulo (cap 5 )
2. Faça as tarefas on-line referente ao capitulo 
3- Atividade  para sala do livro (página 10 – números 1 a 5, fazer no caderno e enviar 
por e-mail)
Assistir : https://www.youtube.com/watch?v=eFlRzifgF60

Ana Cláudia
Biologia

Biologia 02 

Capítulo 6 – Doenças causadas por bactérias (bacterioses)
1- Assista a vídeo aula do referido capítulo
2. Faça as tarefas on-line referente ao capitulo 
3-  Atividade do livro texto : Atividades propostas – páginas 26 e 27 , números: 
2,3,4,5,6,7,8,e 10.
4- Power point :  Bactérias e doenças associadas
Assistir: https://www.youtube.com/watch?v=WqrkP7QTDQQ

Marion
História

Capítulo 5 – Grécia Antiga
Faça a correção dos exercícios do livro cap. 5 
Segue o gabarito em anexo
Capítulo 6 – Os primeiros anos de Roma Antiga 
Capítulo 7 – Império Romano 
Assista a aula do SAS CONECTA dos caps. 6 e 7. 
Faça a leitura dos capítulos 6 e 7.
Faça as tarefas online do SAS dos caps. 6 e 7

Gilmar
Inglês

Objeto de estudo: Present Simple  (Chapter 6) 
1)  Assista à vídeo aula (SAS TV) do cap.6. Com o seu material (livro) acompanhe a 
resolução dos exercícios segundo o roteiro abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=vc9xrDFx7J4
https://www.youtube.com/watch?v=WqrkP7QTDQQ
https://www.youtube.com/watch?v=eFlRzifgF60
https://www.youtube.com/watch?v=P6BGCsavZ-o


Video/Chapter 6- Página15, 

2) Com o auxílio do seu dicionário, resolva as questões de interpretação e 
compreensão textual disponíveis no seu material (livro), nas páginas 10,11,12,13 e 14.
Envie por e-mail as fotos das páginas com os exercícios resolvidos. Não esqueça de 
informar o seu nome, número e turma no “assunto” do e-mail.

3) Realize a tarefa on-line do capítulo 06.

TURMA:  3102

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Vinícius
Química 

Capítulo trabalhado: 06 - Classificação periódica dos elementos
*Faça as atividades onlines do capítulo 6

Fábio
Artes

CAPÍTULO 6 – MAGIA E DECORAÇÃO.

I) Assista à nossa Vídeo aula.
II) Assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 6.
III) Indicação de leitura: Texto das paginas 46, 47, 48, 49.
IV) Após a leitura, realizem os exercícios da página 51.
V) Seguem abaixo um link de vídeo aulas sobre o conteúdo.
Arte Pré-Colombiana
https://www.youtube.com/watch?v=lucnh-qoeJ4
Arte Africana
https://www.youtube.com/watch?v=RPzxt1iZGiA
OBS: POR FAVOR, MANDE A FOTO DAS SUAS ATIVIDADES PARA MEU E-MAIL:
prof.ed.arte@gmail.com

Ana Cláudia
Biologia

Biologia 02 

Capítulo 6 – Doenças causadas por bactérias (bacterioses)
1- Assista a vídeo aula do referido capítulo
2. Faça as tarefas on-line referente ao capitulo 
3-  Atividade do livro texto : Atividades propostas – páginas 26 e 27 , números: 
2,3,4,5,6,7,8,e 10.
4- Power point :  Bactérias e doenças associadas
Assistir: https://www.youtube.com/watch?v=WqrkP7QTDQQ

Marion
História 

Capítulo 5 – Grécia Antiga
Faça a correção dos exercícios do livro cap. 5 
Segue o gabarito em anexo
Capítulo 6 – Os primeiros anos de Roma Antiga 
Capítulo 7 – Império Romano 
Assista a aula do SAS CONECTA dos caps. 6 e 7. 
Faça a leitura dos capítulos 6 e 7.
Faça as tarefas online do SAS dos caps. 6 e 7

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
Ensino Médio 

3ª feira – 14 de abril 2020

TURMA:  3201

https://www.youtube.com/watch?v=WqrkP7QTDQQ
https://www.youtube.com/watch?v=RPzxt1iZGiA
https://www.youtube.com/watch?v=lucnh-qoeJ4


DISCIPLINAS ATIVIDADES
Eduardo 
Geometria

CAPÍTULO 6 – Unidades de área e volume

I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 6

II) Indicação de leitura : Exercícios Resolvidos páginas 28 e 31.

III) Realizar as Atividades para sala das página 31 e 32 (nº 1 ao 5)  

IV) Realizar as Atividades para sala da página 36 (nº 1 ao 5)  

V) Enviar as resoluções para o e-mail: professoreduardocodesp@gmail.com

Observação: As tarefas online de todos os capítulos mencionados acima devem ser 
realizadas, porém não serão cobradas esta semana. As realize com calma e não deixe
acumular, futuramente será marcada uma data para a conferência de quem fez as 
atividades online.

Ana Cláudia
Biologia

Biologia 02 
Capítulo: 6- Histologia Vegetal
1. Leitura do capítulo.
2. Vídeo aula do referido capítulo
3. Fazer os exercícios da tarefa on line referente ao capítulo 6.
4. Preparar um resumo dos tecidos citados no esquema enviado e suas 

características e funções.

Gilmar
Inglês

Objeto de estudo: Past Perfect. (Chapter 6) 

1) Assistir o vídeo disponível em (https://www.youtube.com/watch?v=VCdkk7tkOpg ) 

2) Assista à vídeo aula (SAS TV) do cap. 06. Com o seu material (livro) acompanhe a 
resolução dos exercícios segundo o roteiro abaixo:

Video/Chapter 6 - Páginas 14.

3) Com o auxílio do seu dicionário, resolva as questões de interpretação e 
compreensão textual disponíveis no seu material (livro), nas páginas 11,12,13,15 e 16.
Envie por e-mail as fotos das páginas com os exercícios resolvidos. Não esqueça de 
informar o seu nome, número e turma no “assunto” do e-mail. 

4) Realize a tarefa on-line do capítulo 06.

Marlon
Filosofia

CAPÍTULO 06– TECNOLOGIA E SOCIEDADE 
1. Fazer a leitura do capítulo

2. Fichamento do capítulo 06 (enviar por e-mail; profmarlonelvis@gmail.com – o 
fichamento deve conter nome, número e turma) 

3. Atividades das páginas – 40 e 41 (números: 01, 02, 03, 08, 09 e 10)  

Vinícius
Química

(Química 1) Capítulo trabalhado: 06 – Estudo dos hidrocarbonetos
*Faça o fichamento do capítulo 06
*Faça as atividades on lines do capítulo 6

TURMA:  3202

DISCIPLINA
S

ATIVIDADES

mailto:profmarlonelvis@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=VCdkk7tkOpg
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Eduardo 
Geometria

CAPÍTULO 6 – Unidades de área e volume
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 6

II) Indicação de leitura : Exercícios Resolvidos páginas 28 e 31.

III) Realizar as Atividades para sala das página 31 e 32 (nº 1 ao 5)  

IV) Realizar as Atividades para sala da página 36 (nº 1 ao 5)  

V) Enviar as resoluções para o e-mail: professoreduardocodesp@gmail.com

Observação: As tarefas online de todos os capítulos mencionados acima devem ser 
realizadas, porém não serão cobradas esta semana. As realize com calma e não deixe 
acumular, futuramente será marcada uma data para a conferência de quem fez as 
atividades online.

Marlon
História

CAPÍTULO 05 – Período Regencial 
1. Fazer a leitura do capítulo 

2. Fichamento do capítulo 05 (enviar por e-mail; profmarlonelvis@gmail.com – o 
fichamento deve conter nome, número e turma) 

3. Assistir vídeo aula disponível no portal SAS – Período Regencial
4. Atividades online da na Plataforma SAS – Capítulo 05

Vinícius
Química

(Química 1) Capítulo trabalhado: 06 – Estudo dos hidrocarbonetos
*Faça o fichamento do capítulo 06
*Faça as atividades on lines do capítulo 6

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
Ensino Médio 

3ª feira – 14 de abril 2020

TURMA:  3301

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Eduardo 
Geometria

GEOMETRIA (Matemática 2)
Matemática 2 – Módulo 5 – Geometria Plana V

I) Realizar a leitura do respectivo módulo no livro.

II) Assistir a sugestão de videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=gZsfA88Yar0. 

III) Realizar as Atividades para casa do livro 2, das páginas 20 e 21 (nº 1 ao 6)  

IV) Enviar as resoluções para o e-mail: professoreduardocodesp@gmail.com

Observação: As tarefas online de todos os módulos mencionados acima devem ser 
realizadas, porém não serão cobradas esta semana. As realize com calma e não 
deixe acumular, futuramente será marcada uma data para a conferência de quem fez 
as atividades online.

Marlon
Sociologia
Filosofia

Sociologia
CAPÍTULO 05 – SOCIEDADES E MODOS DE PRODUÇÃO II 

1. Fazer a leitura do capítulo

2. Fichamento do capítulo 05 (enviar por e-mail; profmarlonelvis@gmail.com – o 

mailto:profmarlonelvis@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=gZsfA88Yar0
mailto:profmarlonelvis@gmail.com
mailto:professoreduardocodesp@gmail.com
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fichamento deve conter nome, número e turma) 

FILOSOFIA
CAPÍTULO 05 – TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

1. Fazer a leitura do capítulo

2. Fichamento do capítulo 05 (enviar por e-mail; profmarlonelvis@gmail.com – o 
fichamento deve conter nome, número e turma) 

Vinícius
Química 

(Química 1) Capítulo trabalhado: 06 – Estudo dos hidrocarbonetos
*Faça o fichamento do capítulo 06
*Faça as atividades onlines do capítulo 6

Ana Cláudia
Biologia 

Biologia 4:  Capítulo 2  (livro 1)- Grupos sanguíneos, Transplantes, doenças 
autoimunes, Sistema ABO e Rh

1-  Leitura do capítulo 
2. Vídeo aula de biologia 
3. Atividades do livro e a tarefa on line capítulo 2.
4- Observação do Power Point

mailto:profmarlonelvis@gmail.com

