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

2ª feira – 13 de abril 2020

TURMA:  2901 

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Marion
História

Capítulo 4 - Sociedade da borracha
Correção do livro livro 1 de História 
Correção do livro de atividades suplementares cap. 4 
Obs: gabarito em anexo

Capítulo 5 - primeira guerra mundial 
Assistir a vídeo aula do cap. 5 (das conecta)
Assistir a vídeo aula do sas cap. 5

Fábio
Artes 

CAPÍTULO 5 – DANÇAS E FOLGUEDOS DO BRASIL.
I) Assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 5.
II) Indicação de leitura: Texto da página 51, 52, 53, 54, 55, 56.
III) Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 57 (Pesquisa individual).
IV) Seguem abaixo um link de vídeo aulas sobre o conteúdo.

Os Congos de Oeiras
https://www.youtube.com/watch?v=ZyX0yFqTWMQ
Festa de São Sebastião e São Benedito de Nova Almeida
https://www.youtube.com/watch?v=uO6B7M-4X-w
Torneio típico de Cavalhada
https://www.youtube.com/watch?v=SJjL2CO_8h4

OBS: POR FAVOR, MANDE A FOTO DAS SUAS ATIVIDADES PARA MEU E-MAIL:
prof.ed.arte@gmail.com

Mariana 
Português

Capitulo 4 - Somos todos iguais
1.Leitura do capitulo 4 Somos todos iguais
2.Assista a vídeo aula na plataforma do SAS capítulo 4 Somos todos iguais
3.Realize as atividades das páginas: 87, 88, 89.
4. Realize as atividades online referente ao capitulo 4 - Somos todos iguais

Laiza
Espanhol

CAPÍTULO 4 - ¡Arriba, Méjico!

I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 4 ou no QR 
code que fica no início de cada capítulo do livro.

II) Com o livro, acompanhem a leitura dos textos: ¡De paseo por Jalisco! (página:24) 
– Labios rotos (página:26)

 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: 25, 26 e 27.

https://www.youtube.com/watch?v=ZyX0yFqTWMQ
https://www.youtube.com/watch?v=SJjL2CO_8h4
https://www.youtube.com/watch?v=uO6B7M-4X-w


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

2ª feira – 13 de abril 2020

TURMA:  2902

DISCIPLINA
S

ATIVIDADES

Mariana
Português

Capitulo 4 - Somos todos iguais
1.Leitura do capitulo 4 Somos todos iguais
2.Assista a vídeo aula na plataforma do SAS capítulo 4 Somos todos iguais
3.Realize as atividades das páginas: 77 e 79.

Vinícius
Química

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

Laiza
Espanhol

CAPÍTULO 4 - ¡Arriba, Méjico!

IV)Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 4 ou no QR 
code que fica no início de cada capítulo do livro.

V) Com o livro, acompanhem a leitura dos textos: ¡De paseo por Jalisco! (página:24) – 
Labios rotos (página:26)

 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.

VI)Façam as atividades das páginas: 25, 26 e 27.

Marion
História 

Capítulo 4 - Sociedade da borracha
Correção do livro livro 1 de História 
Correção do livro de atividades suplementares cap. 4 
Obs: gabarito em anexo

Capítulo 5 - primeira guerra mundial 
Assistir a vídeo aula do cap. 5 (das conecta)
Assistir a vídeo aula do sas cap. 5

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
Ensino Médio 

2ª feira – 13 de abril 2020

TURMA:  3101

DISCIPLINA
S

ATIVIDADES

Mariana 
Português

Capítulo 5 A estrutura da palavra
1. Leitura do capítulo 5 A estrutura da palavra
2. Exercícios do capitulo 5 (Livro) páginas 8 e  9.
3. Realizar a tarefa online do capítulo 5 A estrutura da palavra

Vinícius Capítulo trabalhado: 06 - Classificação periódica dos elementos



Química * Faça o fichamento do capítulo 06
*Faça as atividades propostas das páginas 26 e 27

Camila
Português

Interpretação Textual
Capítulo 5 - Denotação e conotação
1 - Leitura do capítulo 5
2 - Exercícios do capítulo 5, no livro, páginas 5 e 6
3 - Tarefa online do capítulo 5

TURMA:  3102

DISCIPLINA
S

ATIVIDADES

Victor
Geografia

CAPÍTULO 6 – SOCIEDADES VULVERÁVEIS PERANTE O TECTONISMO

1 - Faça uma leitura completa do capítulo 6 na apostila;
2 - Assista a vídeo aula do SAS referente ao capítulo 6;
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 6

Vinícius
Química

Capítulo trabalhado: 06 - Classificação periódica dos elementos
* Faça o fichamento do capítulo 06
*Faça as atividades propostas das páginas 26 e 27

Camila
Português

Capítulo 5 - A estrutura da palavra
1 - Leitura do capítulo
2 - Exercícios do capítulo 5, no livro, páginas 8 e 9
3 - Tarefa online do capítulo 05

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
Ensino Médio 

2ª feira – 13 de abril 2020

TURMA:  3201

DISCIPLINA
S

ATIVIDADES

Victor
Geografia

CAPÍTULO 6 – As contradições socioeconômicas do mundo globalizado
1 - Faça uma leitura completa do capítulo 6 na apostila;
2 - Assista a vídeo aula do SAS referente ao capítulo 6;
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 6

Camila
Português

Interpretação Textual
Capítulo 5 - Inferências 
1 - Leitura do capítulo 5 
2 - Exercícios do capítulo 5, no livro, páginas 4, 5 e 6
3 - Tarefa online do capítulo 5



Ana Cláudia
Biologia

Biologia 1  :         

Capítulos:  6- Herança dos Cromossomos sexuais/ *Cromossomos sexuais em 
humanos(a partir da página 26)
1. Leitura do capítulo. 
2. Vídeo aula  Tv SAS capítulo 6 .
3. Power point sobre o assunto.
4. Fazer os exercícios da tarefa on line referente ao capítulo 6. 
5- Atividade complementar sobre Sistema ABO e fator Rh.
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0s3XiQDKw
https://www.youtube.com/watch?v=5-Rn5EBdcWY
https://saude.abril.com.br/tv-saude/entrevistas/o-que-afinal-e-a-hemofilia/
https://www.youtube.com/watch?v=Kaa5f8K6SuM

TURMA:  3202

DISCIPLINA
S

ATIVIDADES

Victor
Geografia

CAPÍTULO 6 – As contradições socioeconômicas do mundo globalizado
1 - Faça uma leitura completa do capítulo 6 na apostila;
2 - Assista a vídeo aula do SAS referente ao capítulo 6;
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 6

Eduardo
Matemática

CAPÍTULO 7 – OPERAÇÕES COM MATRIZES
As  operações  com  Matrizes  são  bem  simples,  mas  precisamos  ficar  atentos  às
seguintes observações:

1) Só poderemos somar ou subtrair matrizes que possuam a mesma ordem (mesmo
número de linhas e colunas).  Caso contrário,  essas operações não serão possíveis
(sobrarão ou faltarão elementos);

2) Na multiplicação de um número real por uma matriz, basta multiplicar cada elemento
da matriz por esse número (é bem simples mesmo).

3)  A  multiplicação  entre  matrizes  requer  uma  atenção  especial,  por  isso  só
abordaremos no próximo capítulo.

I) Façam, inicialmente, a auto correção dos exercícios do Capítulo 6 (o gabarito estará 
disponível no SAS CONECTA).

II) Assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 7.

III) Sugestão de vídeo aula:

https://www.youtube.com/watch?v=PCzXBP-TA-s
https://www.youtube.com/watch?v=jAYUbGwxbZ0

IV) Realizem as atividades da página 17 – ATIVIDADES PARA SALA (números 1, 2, 3, 
4 e 5) e páginas 17 e 18 – ATIVIDADES PROPOSTAS (números 1, 2, 3 , 4, 5, 6 e 10) –
LIVRO 2
IV) Realizem a tarefa on line do Cap 7 (vocês terão uma semana para realizá-la, ok).

https://www.youtube.com/watch?v=jAYUbGwxbZ0
https://www.youtube.com/watch?v=PCzXBP-TA-s
https://www.youtube.com/watch?v=Kaa5f8K6SuM
https://saude.abril.com.br/tv-saude/entrevistas/o-que-afinal-e-a-hemofilia/
https://www.youtube.com/watch?v=5-Rn5EBdcWY
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0s3XiQDKw


Ana Cláudia
Biologia

Biologia 1  :         

Capítulos:  6- Herança dos Cromossomos sexuais/ *Cromossomos sexuais em 
humanos(a partir da página 26)
1. Leitura do capítulo. 
2. Vídeo aula  Tv SAS capítulo 6 .
3. Power point sobre o assunto.
4. Fazer os exercícios da tarefa on line referente ao capítulo 6. 
5- Atividade complementar sobre Sistema ABO e fator Rh.
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0s3XiQDKw
https://www.youtube.com/watch?v=5-Rn5EBdcWY
https://saude.abril.com.br/tv-saude/entrevistas/o-que-afinal-e-a-hemofilia/
https://www.youtube.com/watch?v=Kaa5f8K6SuM

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
Ensino Médio 

2ª feira – 13 de abril 2020

TURMA:  3301

DISCIPLINA
S

ATIVIDADES

Vinícius 
Química

Módulo trabalhado: 03 – Química 1 
*Faça o fichamento do módulo 03 – Química 1
*Faça as atividades das páginas 21 e 22

Eduardo
Matemática

Matemática 1 – Módulo 4 – Razões e proporções / Módulo 5 – Relação de 
dependência entre grandezas.

I) Assistir as videoaulas: 
RAZÃO E PROPORÇÃO (Parte 1): Propriedades e Conceitos
https://www.youtube.com/watch?v=uIulBEk8gcM  

RAZÃO E PROPORÇÃO (Parte 2): Divisões Proporcionais
https://www.youtube.com/watch?v=6Dsta1eZ1BA

REGRA DE TRÊS SIMPLES: Grandezas Proporcionais
 https://www.youtube.com/watch?v=alLifth7gxE

REGRA DE TRÊS COMPOSTA: Macete Matador 
https://www.youtube.com/watch?v=buYey1YGJhA

II) Realizar as atividades do livro 2:
   Módulo 4:
Atividades para sala: Pág. 3  – nº 1,2 e 3
Atividades propostas: pág. 4  –  nº 2 e 3 / pág. 5  –  nº 4, 5, 6 e 8

Módulo 5:
Atividades para sala: Pág. 8  – nº 1 / pág. 9  –  nº 5
Atividades propostas: pág. 9  –  nº 2  / pág. 10  –  nº 3, 5

III) Enviar a Resolução para o e-mail : professoreduardocodesp@gmail.com

mailto:professoreduardocodesp@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=buYey1YGJhA
https://www.youtube.com/watch?v=alLifth7gxE
https://www.youtube.com/watch?v=6Dsta1eZ1BA
https://www.youtube.com/watch?v=uIulBEk8gcM
https://www.youtube.com/watch?v=Kaa5f8K6SuM
https://saude.abril.com.br/tv-saude/entrevistas/o-que-afinal-e-a-hemofilia/
https://www.youtube.com/watch?v=5-Rn5EBdcWY
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0s3XiQDKw


      ( No assunto do e-mail coloque seu nome e turma)
   
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.

Ana Cláudia
Biologia

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

https://www.youtube.com/watch?v=LU4fpZIh930
https://www.youtube.com/watch?v=nnwRpGvvP0Q
https://www.youtube.com/watch?v=jwJ-A4HcnKM

https://www.youtube.com/watch?v=LU4fpZIh930
https://www.youtube.com/watch?v=jwJ-A4HcnKM
https://www.youtube.com/watch?v=nnwRpGvvP0Q
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