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

5ª feira – 16 de abril 2020

TURMA:  2901 

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Marlon
Geografia

CAPÍTULO 05 – NOVA (DES)ORDEM MUNDIAL
01. Fazer a leitura do capítulo
02. Fichamento do capítulo 05 (enviar por e-mail; profmarlonelvis@gmail.com – o 
fichamento deve conter nome, número e turma)

Mariana
Produção de 
texto

1. Pesquisa sobre Texto Normativo.
2. Após a pesquisa o aluno deverá responder as seguintes questões: 
a) O que é um texto normativo?
b) Para que serve um texto normativo?
c) Cite dois tipos de texto normativo. 
* Todas as tarefas de produção textual deverão ser enviadas por email: 
marialmeidaprofe@gmail.com

Camila
Português

Interpretação Textual
Capítulo 4 - Somos todos iguais
1 - Assista a vídeo aula na plataforma do SAS capítulo 4 Somos todos iguais
2 - Realize as atividades das páginas: 77 e 79.

Thaís
Física 

Capítulo 2 - Conceitos básicos da Física
1) Fazer a leitura do capítulo 2 a partir do tópico Cálculo de velocidade média até o final

do capítulo (pág. 22 à 26) e assistir a vídeo aula referente ao capítulo na SASTV .
2) Resolver os exercícios: Pág. 27 nº 3, Pág. 28 nº 4, 1 e 2, Pág. 29 nº 3 e 5, Pág. 30  

nº 6

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

5ª feira – 16 de abril 2020

TURMA:  2902

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Mariana
Produção de 
texto

1. Pesquisa sobre Texto Normativo.
2. Após a pesquisa o aluno deverá responder as seguintes questões: 
a) O que é um texto normativo?
b) Para que serve um texto normativo?
c) Cite dois tipos de texto normativo. 
* Todas as tarefas de produção textual deverão ser enviada por email: 
marialmeidaprofe@gmail.com

Thaís 
Física

Capítulo 2 - Conceitos básicos da Física
1) Fazer a leitura do capítulo 2 a partir do tópico Cálculo de velocidade média até o final
do capítulo (pág. 22 à 26) e assistir a vídeo aula referente ao capítulo na SASTV 
3) Resolver os exercícios: Pág. 27 nº 3, Pág. 28 nº 4, 1 e 2, Pág. 29 nº 3 e 5, Pág. 30  

mailto:marialmeidaprofe@gmail.com
mailto:marialmeidaprofe@gmail.com


nº 6

Ana 
Polycarpo
Matemática 
Básica

I) 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)

    Agora represente essas duas distâncias em notação científica

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
Ensino Médio 

5ª feira – 16 de abril 2020

TURMA:  3101

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Thaís
Física

Capítulo 3 - Vetores
1) Fazer a leitura do Capítulo 3 (pág. 34 à 41)
2) Assistir a vídeo aula referente ao capítulo na SASTV
3) Realizar a tarefa online do capítulo 3

Marlon
Filosofia

CAPÍTULO 06 – O SER HUMANO COMO SER DE VARIAS FACETAS
01. Fazer a leitura do capítulo
02. Fichamento do capítulo 06 (enviar por e-mail; profmarlonelvis@gmail.com – o 
fichamento deve conter nome, número e turma)

Eduardo CAPÍTULO 6 – Relações trigonométricas



Geometria I) Para começarmos, assistam a aula no SAS ao vivo: 
 https://www.youtube.com/watch?v=jtV68-
WFf4g&list=PL0MlWarTr_1bmCyoOn3DdFgGs_72RitP7&index=12&t=0s

II) Após assistirem a aula no SAS ao vivo, realizar as atividades propostas da página 15
- nº 1, 2, 6 e 8

TURMA:  3102

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Mariana 
Literatura

1. Assista a vídeo aula da plataforma do SAS referente ao capítulo 4 Classicismo.
2. Realize as tarefas online referente ao capitulo 4 Classicismo.

Marlon
Filosofia

CAPÍTULO 06 – O SER HUMANO COMO SER DE VARIAS FACETAS
01. Fazer a leitura do capítulo
02. Fichamento do capítulo 06 (enviar por e-mail; profmarlonelvis@gmail.com – o 
fichamento deve conter nome, número e turma)

Eduardo
Geometria
Matemática

GEOMETRIA
CAPÍTULO 6 – Relações trigonométricas
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS ao vivo: 
 https://www.youtube.com/watch?v=jtV68-
WFf4g&list=PL0MlWarTr_1bmCyoOn3DdFgGs_72RitP7&index=12&t=0s

II) Após assistirem a aula no SAS ao vivo, realizar as atividades propostas da página 15
- nº 1, 2, 6 e 8

MATEMÁTICA – FINALIZAR AS ATIVIDADES DA AULA ANTERIOR.
CAPÍTULO 5 – FUNÇÃO II (LIVRO 2)

   Nesse capítulo, vamos analisar as classificações das funções e suas respectivas
características.  É  um  capítulo  curto,  mas  deem  bastante  atenção  às  Funções
Compostas e Inversas.

I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 5.

Após assistirem as vídeo aulas, realizem os exercícios nas páginas 7, 8 e 9 (até o 
número 7)
  
 III) Não esqueçam de fazer a auto correção dos exercícios do Capítulo 4 (o gabarito 
estará disponível no SAS CONECTA)

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
Ensino Médio 

5ª feira – 16 de abril 2020

TURMA:  3201

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Charles
Química

QUÍMICA II 
- Assistir a vídeo aula da correção do exercício sobre diluição (página 42, questão 4) e a
vídeo aula sobre Mistura de soluções sem reações químicas (Capítulo 5 – Química 2). 

https://www.youtube.com/watch?v=jtV68-WFf4g&list=PL0MlWarTr_1bmCyoOn3DdFgGs_72RitP7&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jtV68-WFf4g&list=PL0MlWarTr_1bmCyoOn3DdFgGs_72RitP7&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jtV68-WFf4g&list=PL0MlWarTr_1bmCyoOn3DdFgGs_72RitP7&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jtV68-WFf4g&list=PL0MlWarTr_1bmCyoOn3DdFgGs_72RitP7&index=12&t=0s


- Leitura do capítulo 5 – páginas 3 a 5 e leitura do exercício resolvido da página 4.
- Fazer os exercícios da página 6 (Atividades para sala – Questões 1 e 2)

Marlon
Artes

CAPÍTULO 06 – TENDÊNCIAS À ABSTRAÇÃO
01. Fazer a leitura do capítulo
02. Fichamento do capítulo 06 (enviar por e-mail; profmarlonelvis@gmail.com – o 
fichamento deve conter nome, número e turma)

Camila
Português
Produção de 
Texto

Gramática
Capítulo 5 - Coesão gramatical
1 - Exercícios do capítulo 5, atividades para a sala, páginas 11 e 12
2 - Tarefa online capítulo 5 (A tarefa online pode ser finalizada até o dia 23/04)

Produção Textual
Capítulo 4 - Os argumentos
1 - Leitura de folha extra com resumo e exemplos da matéria presente no capítulo 4 (O 
arquivo estará presente no SAS conecta) 
Livro de produção textual
2 - Produção de redação presente no livro de produção textual:
● tema 14
● página 25
● proposta 2
* A produção deverá ser feita em formato word, fonte arial 11 e enviada para o e-mail do
seu professor até o dia 24/04

TURMA:  3202

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Charles
Química

QUÍMICA II 
- Assistir a vídeo aula da correção do exercício sobre diluição (página 42, questão 4) e a
vídeo aula sobre Mistura de soluções sem reações químicas (Capítulo 5 – Química 2). 
- Leitura do capítulo 5 – páginas 3 a 5 e leitura do exercício resolvido da página 4.
- Fazer os exercícios da página 6 (Atividades para sala – Questões 1 e 2)

Vanessa 
Filosofia

•Assistir vídeo aula da professora – referente ao capítulo 06 

•Fazer os exercícios da Pág 40 de 1 -6 ( enviar a resposta em Word ou foto por email.)

Camila
Literatura
Produção de 
texto

Produção Textual
Capítulo 4 - Os argumentos
1 - Leitura de folha extra com resumo e exemplos da matéria presente no capítulo 4 (O 
arquivo estará presente no SAS conecta) 
Livro de produção textual
2 - Produção de redação presente no livro de produção textual:
● tema 14
● página 25
● proposta 2
* A produção deverá ser feita em formato word, fonte arial 11 e enviada para o e-mail do
seu professor até o dia 24/04.

 Literatura 
Capítulo 5 - Fernando Pessoa
1 - Leitura do capítulo 5
2 - Exercícios do livro, página 6 ( questões discursivas ) nº 11 a 15

Marlon 
Artes 

CAPÍTULO 06 – TENDÊNCIAS À ABSTRAÇÃO
01. Fazer a leitura do capítulo



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

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
Ensino Médio 

5ª feira – 16 de abril 2020

TURMA:  3301

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Charles 
Química 

QUÍMICA II – 3ª SÉRIE
- Assistir a vídeo aula sobre Diluição das soluções (Módulo 3 – Química 4).
- Leitura do módulo 3 (Química 4) – páginas 107 e 108 (apenas a parte final de 
Diluição).
- Exercícios: Atividades para sala – página 110 (questão 1).
- Exercícios: Atividades propostas – páginas 110 (questão 1) e 111 (questão 4)

Vanessa
História 

HISTÓRIA 1 (Baixa Idade Média; Cultura Medieval)

Assistir vídeo aula.

Fazer a leitura do módulo 6 ( Baixa Idade Média; Cultura Medieval)

Fazer as atividades online ( Capítulo 14 - História 1 - Baixa Idade Média).

Danilo
Geografia

Geografia 02 Módulo 03 – Geopolítica da América Latina e da África
1- Assistir a vídeo  SAS ao Vivo | 3ª série | Geografia 2 | 15/04 | Aula 5

https://youtu.be/u2RoxpaGLCM

2- Fazer anotações sobre os principais pontos da vídeo aula e enviar por email.
valentimgeo@gmail.com

mailto:valentimgeo@gmail.com
https://youtu.be/u2RoxpaGLCM

