
 

 9º Ano A e B 

Disciplinas Atividade 

 

Matemática 

A professora está preparando um conteúdo novo para apresentar aos 

alunos. Data e horário será disponibilizado no grupo ainda essa 

semana. 

 

Redação 

 

(TERÇA-FEIRA) 

A professora pedirá uma produção escrita. 

 

 

Ciências 

 

(TERÇA-FEIRA) 

Lista de atividades. Será disponibilizada no grupo de zap do 

professor 

 

Português 

(QUARTA-FEIRA) 

A professora gravará aula e enviará uns slides com o tema da aula: 

Conteúdo, pronome relativos. Tudo isso estará disponível no grupo. 

 

D.G. 

(QUARTA-FEIRA 

Lista de atividade. (lista será disponibilizada nos grupos) 

 

 (QUINTA-FEIRA) 



Inglês 

 

Aula de inglês às 8h 00. Via Zoom  

 

 

Robótica  

(QUINTA-FEIRA) 

Live às 14h 00 com os alunos(as) do 9º A 

Live às 15h 20 com os alunos(as) do 9º B 

Endereço para acessar a live: bit.ly/robotica-na-escola 

 

Filosofia 

 

(QUINTA-FEIRA) 

Aula de revisão do capítulo 4. O que é arte? 

 

Geografia 

 

(SEXTA-FEIRA) 

Fazer a leitura do texto e do quadro para entender as diferenças 

entre capitalismo e socialismo e compará-las. Disponível em: 

https://www.diferenca.com/capitalismo-e-socialismo/ 

ATIVIDADE: DISPONÍVEL NO GRUPO 

 

Educação 

Física 

(SEXTA-FEIRA) 

As aulas serão ministradas via canal do Youtube do professor e 

estarão disponíveis na sexta-feira. (ATENÇÃO AS AULAS 

ESTARÃO GRAVADAS E COM UMA ATIVIDADE 

PROPOSTA AO TÉRMINO DO VÍDEO) 

 

História 

(SEXTA-FEIRA) 

O professor gravará aula e disponibilizará no seu canal do 

YouTube. 

 

1º Série A e B 

Disciplinas Atividade 

 

Matemática 

 

A professora está preparando um conteúdo novo para apresentar aos 

alunos. Data e horário será disponibilizado no grupo ainda essa 

semana. 

 (TERÇA-FEIRA 



 

L.P.LB 

Redação 

 

 

Live pelo Youtube a partir das 9h dia 14/04 

LP: correção da lista de atividade/ Funções da linguagem  

LB: Revisão do mundo Helenístico/ Introdução ao Trovadorismo  

Redação: Narrar, descrever e dissertar 

Obs.; Acompanhar a live, pois haverá uma atividade supresa. 

 

Biologia 

(TERÇA-FEIRA) 

Atendimento no dia 14.04, com plantão de dúvidas - grupo de 

Whatsapp de Biologia.  

 

Física 

(TERÇA-FEIRA) 

Lista de atividades.  

 

D.G. 

(QUARTA-FEIRA) 

Lista de atividades -  

 

 

Geografia  

(QUARTA-FEIRA) 

Conteúdo: Projeções cartográficas. Horário às 10h:00. Via canal 

do Youtube do professor Tadeus.  

 

Robótica 

(QUARTA-FEIRA) 

Live às 14h 00 com os alunos(as) da 1ª A 

Live às 15h 20 com os alunos(as) da 1º B 

Endereço para acessar a live: bit.ly/robotica-na-escola 

 

 

Química 

(QUINTA-FEIRA) 

Live com discussão dos assuntos de Química. Videoaulas com o 

professor Marcos no seu canal do Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCYkPIZqwj0wUWZu3MCICdsw 

 

 

Inglês 

(QUINTA-FEIRA) 

Aula de inglês às 9h 00. Via zoom  

 

 (QUINTA-FEIRA) 

https://www.youtube.com/channel/UCYkPIZqwj0wUWZu3MCICdsw


 

Filosofia 

Sociologia 

Filosofia: Aula sobre os sofistas e introdução ao pensamento 

socrático (Revisão). 

Sociologia: Aula sobre o Importância das Revoluções Burguesas, 

Industrial e Francesa, na formação da Sociologia. 

P. S.: as respectivas aulas estarão disponíveis na quinta pela manhã. 

Socializo o endereço do canal na quinta às 10:00. 

 

História 

 

(SEXTA-FEIRA) 

Videoaulas disponíveis no canal do professor na sexta-feira. 

 

Educação 

Física 

(SEXTA-FEIRA) 

As aulas estarão disponíveis a partir de sexta-feira no canal do 

Youtube do professor.  

 

 

 

2º série A e B 

Disciplinas Atividade 

 

Matemática 

 

A professora está preparando um conteúdo novo para apresentar aos 

alunos. Data e horário será disponibilizado no grupo ainda essa semana. 

 

 

L.P.L.B 

Redação 

 

 

(SEGUNDA-FEIRA) 

Redação - Estudar sobre o tema já comentado em sala de aula: 

“Trabalho escravo contemporâneo e a sua ‘abolição fictícia’ no Brasil”.  

Em seguida, construir o projeto de redação, conforme orientações 

propostas em material disponibilizado no grupo de contato no whatsapp. 

Encaminhar o Projeto para o e-mail: valeskasapucaia@gmail.com 

Data: até dia 20 de abril (segunda-feira) 

Anexo (sugestão de links para a pesquisa e estudo) 

https://www.politize.com.br/escravidao-brasil-ainda-existe/ 



https://nacoesunidas.org/?post_type=post&s=%22Trabalho+escravo%22 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-

01/brasil-teve-mais-de-mil-pessoas-resgatadas-do-trabalho-escravo-em 

http://escravonempensar.org.br/o-trabalho-escravo-no-brasil/ 

Dúvidas sobre a atividade podem ser retiradas pelo grupo de 

contato.Envio da atividade por e-mail: prazo 30 de março. 

 

 

Biologia 

(TERÇA-FERIA)  

No dia 14.04, haverá um plantão de dúvidas - grupo de Whatsapp de 

Biologia.  

 

Geografia 

 

(TERÇA-FEIRA) 

Live no Youtube no canal do professor às 10h00 

 

Robótica 

(TERÇA-FEIRA) 

Live às 14h 00 com os alunos(as) da 2ª A 

Live às 15h 20 com os alunos(as) da 2ª B 

Endereço para acessar a live: bit.ly/robótica-na-escola 

 

 

Química 

 

(QUINTA-FEIRA) 

 

Aula de Química. Videoaulas com o professor Marcos no seu canal do 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYkPIZqwj0wUWZu3MCICdsw 

 

 

 

Arte 

(QUINTA-FEIRA) 

Assistir ao vídeo sobre a arte Bizantina no link a seguir 

https://youtu.be/8ZgYKo7PEfs 

Ler o texto sobre Arte Bizantina no site historiadasartes.com.br 

Fazer o esquema é encaminhar por e-mail até o dia 23 de abril. 

Fazer também a pesquisa de imagens e encaminhar até o dia 23 de abril. 

 (QUINTA-FEIRA) 

https://www.youtube.com/channel/UCYkPIZqwj0wUWZu3MCICdsw


Inglês 

 

Aula de inglês. Horário às 10h 00. Via Zoom 

 

 

 

Filosofia  

Sociologia 

(QUINTA-FEIRA) 

Filosofia: Aula sobre Racionalismo: Espinosa (continuação do assunto 

de sala). 

Sociologia: Aula sobre Max Weber (Continuação do assunto de sala). 

P. S.: as respectivas aulas estarão disponíveis na quinta pela manhã. 

Socializo o endereço do canal na quinta às 10:00. 

 

História 

(SEXTA-FEIRA) 

Na sexta-feira estará disponível no canal do Youtube do professor, as 

aulas gravadas desse conteúdo.  

 

3º série 

 

 

Arte 

 

(SEGUNDA-FEIRA) 

Assistir ao vídeo sobre a Bauhaus no link a seguir 

https://youtu.be/sne0k5Boz4c 

Ler o texto sobre a Bauhaus no site historiadasartes.com.br 

Fazer o esquema e encaminhar por e-mail até o dia 23 de abril. 

Matemática  A professora está preparando um conteúdo novo para apresentar aos 

alunos. Data e horário será disponibilizado no grupo ainda essa 

semana. 

 

L.P.L.B 

Redação 

 

(TERÇA-FEIRA) 

O horário dessa aula está sendo discutido com os alunos nos grupos 

 

Geografia 

 

(TERÇA-FEIRA) 

Live no canal do professor no Youtube às 11h00 

 (TERÇA-FEIRA) 



Biologia Dia 14.04, haverá um plantão de dúvidas - grupo de Whatsapp de 

Biologia.  

 

 

Química 

 

(QUINTA-FEIRA) 

Aula de Química. Videoaulas com o professor Marcos no seu canal 

do Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCYkPIZqwj0wUWZu3MCICdsw 

 

 

Filosofia 

Sociologia 

(QUINTA-FEIRA) 

Filosofia: Aula de revisão: Heráclito, Parmênides e os pluralistas. 

(Revisão). 

Sociologia: Aula de revisão: a importância de Maquiavel. 

P. S.: as respectivas aulas estarão disponíveis na quinta pela manhã. 

Socializo o endereço do canal na quinta às 10h:00. 

 

Inglês 

(QUINTA-FEIRA) 

Live da aula de Inglês. Horário às 11h00 

  

 

História 

 

(SEXTA-FEIRA) 

A partir de sexta videoaula disponível no canal do professor no 

Youtube. 

 

 

Educação 

Física 

 

(SEXTA-FEIRA) 

Aulas estarão disponíveis no canal do Youtube do professor a partir 

de sexta-feira.  

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYkPIZqwj0wUWZu3MCICdsw

