
 

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

2ª feira – 27 de abril 2020 

TURMA:  2901  

DISCIPLINAS ATIVIDADES 

Marion 
História 

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

Fábio 
Artes  

CAPÍTULO 6 – ARTES GRÁFICAS: entre a arte e a publicidade (continuação...). 

I) Assista ao vídeo do SAS TV, referente ao capítulo. 

II) Indicação de leitura: Texto da página 72, 74. 

III) Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 73. 

IV) Trabalho prático – Designer de letras 

• Pesquise ou pense em uma frase; 

• Recorte de revistas ou imprima diferentes fontes (letras); 

• Em sua folha do bloco ou A4, crie uma intervenção artística com sua frase (veja o 

exemplo na pag. 72) 

 

Mariana  
Português 

Capítulo 4 Somos todos iguais 

1.Realize as atividades do capítulo 4 Somos todos iguais do livro de atividades 

suplementares. 

2.Assistir a aula da plataforma do SAS referente ao capítulo 5 Febre amarela e a saúde 

no Brasil 

3.Realize as atividades online do capítulo 5 Febre amarela e a saúde no Brasil 

4.Sugestão de aula para assistirem: SAS ao vivo – 9º ano Língua portuguesa - aula 1 

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

7EfoknMo&list=PL0MlWarTr_1YTC5YKYYh31cg666hJTTBs&index=45 

 

Laiza 
Espanhol 

CAPÍTULO 6 – La casa de las orquídeas 

I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 6 ou no QR code 

que fica no início de cada capítulo do livro. 

II) Com o livro, acompanhem: formas no personales – gerundio (páginas: 39 e 40). E 

façam as atividades das páginas: 40 e 41. 

• 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) Assistam ao vídeo Gerundio para ampliar o conhecimento. Vídeo disponibilizado 

pela professora Laiza Iglesias. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xU-7EfoknMo&list=PL0MlWarTr_1YTC5YKYYh31cg666hJTTBs&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=xU-7EfoknMo&list=PL0MlWarTr_1YTC5YKYYh31cg666hJTTBs&index=45


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

2ª feira – 27 de abril 2020 

TURMA:  2902 

DISCIPLINAS ATIVIDADES 

Mariana 
Português 

Capítulo 4 Somos todos iguais 
1.Realize as atividades do capítulo 4 Somos todos iguais das páginas: 97 e 98. 
 

Vinícius 
Química 

Capítulo trabalhado: 05 – modelos atômicos de Dalton a Rutherford 

* Faça uma pesquisa sobre o acidente nuclear de Goiânia 

Vídeos sugeridos:  

https://www.youtube.com/watch?v=MfshO3PvlYs  

https://www.youtube.com/watch?v=4l16M70-D0g 

Laiza 
Espanhol 

CAPÍTULO 6 – La casa de las orquídeas 

I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 6 ou no QR code 

que fica no início de cada capítulo do livro. 

II) Com o livro, acompanhem: formas no personales – gerundio (páginas: 39 e 40). E 

façam as atividades das páginas: 40 e 41. 

• 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) Assistam ao vídeo Gerundio para ampliar o conhecimento. Vídeo disponibilizado 
pela professora Laiza Iglesias. 
 

Marion 
História  

Atenção! Coloque as atividades que foram passadas até o momento em dia e envie 
para o e-mail: professoramarionmencari@gmail.com. 
 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS  
Ensino Médio  

2ª feira – 27 de abril 2020 

TURMA:  3101 

DISCIPLINAS ATIVIDADES 

Mariana  
Português 

Capítulo 7 – Verbos e nomes (classificação das palavras; sintagmas) 

1.Assistir vídeo aula SAS ao vivo - 1º série - Gramática 14/04 - Aula 1 

https://www.youtube.com/watch?v=J2moDH3eVqA&list=PL0MlWarTr_1bmCyoOn3DdFg

Gs_72RitP7&index=55 

2.Assistir a vídeo aula da plataforma do SAS do capítulo 7 Verbos e nomes. 

3.Realize as tarefas online do capítulo 7 - Verbos e nomes 

 

Vinícius 
Química 

Capítulo trabalhado: 08 – Ligações químicas I 

*Assistir vídeo aula do capítulo 8 e fazer anotações no caderno  

mailto:professoramarionmencari@gmail.com


* Faça a atividade elaborada pelo professor e disponibilizada no SAS conecta 

Vídeos sugeridos:  

https://app.portalsas.com.br/sastv/#/channels/1/videos/6221  

https://www.youtube.com/watch?v=CjILcZSbCEk&list=PL0MlWarTr_1bmCyoOn3DdFgGs

_72RitP7&index=17  

https://www.youtube.com/watch?v=OQAFQriFKjg&list=PL0MlWarTr_1bmCyoOn3DdFgGs

_72RitP7&index=5 

Camila 
Português 

Interpretação Textual 

Capítulo 6 - Funções da Linguagem 

1 - Tarefa online cap. 6 

 

 

 

 

TURMA:  3102 

DISCIPLIN
AS 

ATIVIDADES 

Victor 
Geografia 

REVISÃO  

1 – Vamos fazer uma revisão dos capítulos 5, 6 e 7. 

2 – Faça a bateria de exercícios enviada pelo professor. 

 

•Copie todas as perguntas no seu caderno e responda. 

•Tire as dúvidas com o professor no horário da aula. 

•Use como referência de consulta a apostila ou seus fichamentos. 

•Envie fotos dos exercícios prontos para o e - mail do professor de geografia 

 

Vinícius 
Química 

Capítulo trabalhado: 08 – Ligações químicas I 

*Assistir vídeo aula do capítulo 8 e fazer anotações no caderno  

* Faça a atividade elaborada pelo professor e disponibilizada no SAS conecta 

Vídeos sugeridos:  

https://app.portalsas.com.br/sastv/#/channels/1/videos/6221  

https://www.youtube.com/watch?v=CjILcZSbCEk&list=PL0MlWarTr_1bmCyoOn3DdFgGs_7

2RitP7&index=17  

https://www.youtube.com/watch?v=OQAFQriFKjg&list=PL0MlWarTr_1bmCyoOn3DdFgGs_7

2RitP7&index=5 

Camila 
Português 

Gramática  

Capítulo 6 - Processo de formação de palavras 

1 -Tarefa online cap. 6 

 

 

 
 
 
 



PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS  
Ensino Médio  

2ª feira – 27 de abril 2020 

TURMA:  3201 

DISCIPLINAS ATIVIDADES 

Victor 
Geografia 

REVISÃO  

1 – Vamos fazer uma revisão dos capítulos 5, 6 e 7. 

2 – Faça a bateria de exercícios enviada pelo professor. 

  

•Copie todas as perguntas no seu caderno e responda. 

•Tire as dúvidas com o professor no horário da aula. 

•Use como referência de consulta a apostila ou seus fichamentos. 

•Envie fotos dos exercícios prontos para o e - mail do professor de geografia 

Camila 
Português 

Interpretação Textual 

Capítulo 6 - Intencionalidade Discursiva 

1 - Assistir vídeo aula Portal SAS cap. 6 

2 - Exercícios no livro das páginas 12, 13 e 14 (atividades para a sala) 

Ana Cláudia 
Biologia 

Capítulos:  7 : Atividade de revisão do capítulo sobre 2ª Lei de Mendel 

1. Leitura do capítulo.   

2. Vídeo aula   

3. Power point sobre o assunto. 

4.  Atividade complementar sobre 2ª Lei de Mendel 

 

 

TURMA:  3202 

DISCIPLINAS ATIVIDADES 

Victor 
Geografia 

REVISÃO  

1 – Vamos fazer uma revisão dos capítulos 5, 6 e 7. 

2 – Faça a bateria de exercícios enviada pelo professor. 

  

•Copie todas as perguntas no seu caderno e responda. 

•Tire as dúvidas com o professor no horário da aula. 

•Use como referência de consulta a apostila ou seus fichamentos. 

•Envie fotos dos exercícios prontos para o e - mail do professor de geografia 

 

Eduardo 
Matemática 

I) Assistir a videoaula com a correção da lista de exercícios da semana passada.  

 

II) Fazer a autocorreção dos exercícios e tirar as dúvidas no grupo.  

 

III) Realizem as seguintes atividades do livro, para serem entregues até o fim de 

semana:  

 

a. Módulo 6  – Livro 2 

• Atividades para sala: pág. 12  –  nº 1, 2 e 4;  

• Atividades propostas: pág. 12  – nº 1,2 e 3; pág. 13  –  nº 5  

 

b. Módulo 7  –  Livro2 

• Atividades para sala: pág. 17  –  nº 1, 2 e 5;  

• Atividades propostas: pág. 18  – nº 5, 6 e7; 



 

IV) Enviem a resolução dos exercícios para o e-mail: 

professoreduardocodesp@gmail.com 

 

Ana Cláudia 
Biologia 

Capítulos:  7 : Atividade de revisão do capítulo sobre 2ª Lei de Mendel 

1. Leitura do capítulo.   

2. Vídeo aula   

3. Power point sobre o assunto. 

4.  Atividade complementar sobre 2ª Lei de Mendel 

 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS  
Ensino Médio  

2ª feira – 27 de abril 2020 

TURMA:  3301 

DISCIPLINAS ATIVIDADES 

Vinícius  
Química 

Módulo trabalhado: 04 – Derivados do ácido carboxílico e funções com nitrogênio 

– nomenclaturas e aplicações (Química 2) 

*Assistir vídeo aula do módulo 4 (química 2) e fazer anotações no caderno  

* Faças os exercícios da página 23 e 24 (atividades para sala) 

Vídeos sugeridos: 

https://app.portalsas.com.br/sastv/#/channels/1/videos/1690  

https://app.portalsas.com.br/sastv/#/channels/1/videos/1520 

Eduardo 
Matemática 

 

Matemática 4  –  Módulo 4 e 5 (Medidas de tendência central e Medidas de Dispersão) 

I) No resumo dos módulos 1 a 4, do arquivo em anexo, da última aula, vimos as 

medidas de tendência central e medidas de dispersão. Agora leiam o resumo de 

módulo 4 e 5 do livro.  

 

II) Realizem as seguintes atividades do livro:  

 

a. Módulo 4 

• Atividades para sala: pág. 48  –  nº 2; pág. 49  –  nº 4, 5 e 7 

• Atividades propostas: pág. 50  – nº 1 e 2; pág. 51  –  nº 5 e 8 

 

b. Módulo 5 

• Atividades para sala: pág. 54  –  nº 1, 2 e 3;  

• Atividades propostas: pág. 56  – nº 4,5, 7 e 8; 

 

III) Enviem a resolução dos exercícios para o e-mail: 

professoreduardocodesp@gmail.com 

 

Ana Cláudia 
Biologia 

Biologia 1 :  Capítulo 4 (livro 2) -  Ácidos nucléicos, Código genético e síntese de 
proteínas 
1. Leitura deste capítulo 
2. Vídeo aula 
3. Atividade complementar sobre Tecido conjuntivo 
 

mailto:professoreduardocodesp@gmail.com
mailto:professoreduardocodesp@gmail.com


 

 

 


