
 

 9º Ano A e B 

Disciplinas Atividade 

 

Matemática 

(SEGUNDA) 

Lista de exercícios. As dúvidas serão dirimidas em fóruns de 

discussões em grupos de debate durante toda a semana. (A lista será 

disponibilizada nos grupos) 

 

 

Redação 

 

(TERÇA-FEIRA) 

Correção da interpretação do filme A ONDA. (via live) 

 

 

Ciências 

 

(TERÇA-FEIRA) 

Lista de atividades. Será disponibilizada no grupo de zap do 

professor 

 

Português 

(QUARTA-FEIRA) 

Correção da atividade da semana passada. 

 

 

D.G. 

(QUARTA-FEIRA 

Lista de atividade. (lista será disponibilizada nos grupos) 

 



 

Inglês 

 

(QUINTA-FEIRA) 

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 00 com os alunos(as) do 9º B 

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

 

 

 

Filosofia 

 

(QUINTA-FEIRA) 

Estudar o capítulo 1, Filosofia e Verdade, já explicado em sala e 

construir um breve texto reflexivo sobre o que podemos esperar da 

filosofia e da verdade em tempos de crise como essas vividas na 

atualidade 

ATENÇÃO: ESSA ATIVIDADE FOI PASSADA SEMANA 

PASSADA O PROF. AGUARDA A ENTREGA DO 

TRABALHO 

AS ATIVIDADES DEVERÃO SER ENVIADAS PARA O 

EMAIL: teonetofotografia@gmail.com até o prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

(SEXTA-FEIRA) 

ATIVIDADE: 

- Assistir ao vídeo para entender os impactos do Coronavírus na 

economia mundial. Disponível em: 

www.youtube.com/watch?v=aSrpMfikh0c 

Reescreva no caderno: 

- A pandemia de coronavírus tem provocado abalos nos mercados 

globais, nas cadeias globais de suprimentos e na atividade 

econômica como um todo, elevando o risco de uma recessão global. 

O avanço do coronavírus tem colocado regiões inteiras em 

quarentena e confinamento, com diversos países fechando as 

fronteiras e decidindo ampliar medidas restritivas para tentar frear a 

disseminação da doença e minimizar os impactos econômicos. 

Embora o surto da doença tenha seu inicio concentrado na China, a 

Europa se tornou o novo epicentro do coronavírus, com países como 

Itália, França e Espanha impondo quarentena nacional à população. 
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 Ainda mais recentemente, o Brasil também apresentou casos da 

doença obrigando o governo a fechar shoppings, lojas, comércios, 

escolas, etc, como ocorreu em nossa cidade. 

De acordo com o vídeo assistido, faça uma lista com os principais 

impactos e possíveis consequências do avanço do coronavírus nas 

economias globais e brasileira. 

ATENÇÃO: ESSA ATIVIDADE FOI ENTREGUE SEMANA 

PASSADA. A PROFESSORA AGUARDA A ENTREGA DO 

TRABALHO. 

 

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) 

Atividade assunto: Fim da República Velha e Era Vargas. Questões 

básicas para resolver: Ler e grifar capítulo A Era Vargas foi um 

período onde preponderou a Ditadura ou a Democracia? 

 

1º Série A e B 

Disciplinas Atividade 

 

Matemática 

 

(SEGUNDA-FEIRA) 

Lista de atividade. Discussão em fóruns dos grupos. Lista 

disponível nos grupos 

 

 

 

 

 

L.P.LB 

Redação 

(TERÇA-FEIRA) 

Lista de atividade de LPLB: 

• Interpretação e compreensão da crônica "O amor acaba", do 

escritor mineiro Paulo Mendes Campos, relacionando-a com o 

vídeo "A vida é sonho" de Ariano Suassuna (disponível no grupo da 

turma).  

• Questões sobre "Funções da linguagem" 

Redação 



 

 

Produção textual sobre um dos temas abaixo: 

• Sequência de quadrinhos do cartunista brasileiro Henfil; 

• Tomando por base a tela Arrufos do pintor brasileiro Rodolfo 

Amoedo. 

(As propostas estarão disponíveis no grupo de WhatsApp de cada 

turma). 

 Arrufos de Belmiro de Almeida 

 

 

Biologia 

(TERÇA-FEIRA) 

A turma receberá lista com questões referentes aos assuntos que 

foram trabalhados.  

Na terça-feira(07.04) a lista estará disponível. Os alunos(as) terão o 

prazo de 1 semana para resolverem. 

No dia 14.04, haverá um 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 00 com os alunos(as) da 1º B 

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

 

 

Química 

(QUARTA-FEIRA) 

Live com discussão dos assuntos de Química. Videoaulas com o 

professor Marcos no seu canal do Youtube: 

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

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


 

 

Inglês 

(QUINTA-FEIRA) 

Aula de inglês às 9h 00. Via zoom  

 

 

História 

 

(SEXTA-FEIRA) 

Atividade com o assunto: Grécia. Leitura e grifo do capítulo. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia/ 

Sociologia 

 

(SEXTA-FEIRA) 

FILOSOFIA 

Estudar no cap. 01, o pensamento mítico e o nascimento da 

filosofia, assista ao filme Alexandria (Ágora) e produza um 

relatório propondo uma reflexão sobre o contexto apresentado no 

livro e o apresentado no filme. 

 

SOCIOLOGIA 

Estudar a introdução do livro de sociologia – a origem das ciências 

humanas e sociais – e propor uma reflexão em forma de texto sobre 

o que é a sociologia e o seu papel na sociedade desde o seu 

surgimento até os dias de hoje. 

ATENÇÃO: ESSA ATIVIDADE FOI PASSADA SEMANA 

PASSADA. O PROF. AGUARDA A ENTREGA DO 

TRABALHO 

AS ATIVIDADES DEVERÃO SER ENVIADAS PARA O 

EMAIL: teonetofotografia@gmail.com até o prazo 
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2º série A e B 

Disciplinas Atividade 

 

Matemática 

 

(SEGUNDA-FEIRA) 

Lista de atividade. Discussão em fóruns dos grupos. Lista 

disponível nos grupos 

 

 

 

L.P.L.B 

Redação 

 

 

(SEGUNDA-FEIRA) 

LPLB: aula virtual sobre "A prosa romântica no Brasil" - livro de 

literatura.  

Horário às 14h30 (aplicativo Zoom) 

- 2° ano redação: Após discussão por aula virtual sobre a obra "A 

metamorfose" de Franz Kafka, construção de texto baseado em 

questionamento enviado. 

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

 

 

 

Biologia 

(TERÇA-FERIA)  

A turma receberá lista com questões referentes aos assuntos que 

foram trabalhados.  

Na terça-feira(07.04) a lista estará disponível. Os alunos(as) terão o 

prazo de 1 semana para resolverem. 

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

de Biologia.  

 

Física 

 

(TERÇA-FEIRA) 

Lista de atividade 

 

Robótica 

(TERÇA-FEIRA) 

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

Live às 15h 00 com os alunos(as) da 2ª B 

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

 (QUARTA-FEIRA) 



 

Química 

 

 

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

do Youtube: 

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

 

 

 

Arte 

(QUINTA-FEIRA) 

Arte islâmica- fazer pesquisa de imagens e fazer um esquema do 

texto do site historiadasartes.com.br.  

Mandar os dois trabalhos juntos para o e-mail da professora 

 

 

Inglês 

 

(QUINTA-FEIRA) 

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

 

 

Geografia 

 

(SEXTA-FEIRA) 

Live. Conteúdo: Desenvolvimento Humano e Objetivos do Milênio 

Horário: às 10h00 

 

História 

(SEXTA-FEIRA) 

Atividade com assunto: Período Regencial. Ler e grifar o capítulo. 

Escrever um texto comparativo entre as Revoltas do período.  

ATENÇÃO: Na sexta-feira estará disponível no canal do Youtube 

do professor, as aulas gravadas desse conteúdo.  

 

 

 

 

 

Filosofia/ 

Sociologia 

 

(SEXTA-FEIRA) 

FILOSOFIA 

Estudar o capítulo 09, já explicado em sala de aula, retirar o 

conceito de INDIVIDUALISMO presente nas características do 

Renascimento e num texto reflexivo, propor um contraponto ao 

conceito de INDIVIDUALISMO/EGOÍSMO presente na 

contemporaneidade. 

SOCIOLOGIA 

Retorne aos conteúdos da página 100 até a 114, estude, assista ao 

filme (O PREÇO DO AMANHÃ) e produza um texto reflexivo 

sobre: quanto custa o que nós pagamos? 

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


ATENÇÃO: PROFESSOR AGUARDA CONCLUSÃO E 

ENTREGA DESSA ATIVIDADE QUE FOI PASSADA 

SEMANA PASSADA.  

AS ATIVIDADES DEVERÃO SER ENVIADAS PARA O 

EMAIL: teonetofotografia@gmail.com até o prazo  

 

3º série 

 

Matemática 

(SEGUNDA-FEIRA) 

Lista de atividades enviada via grupo de debate. Dúvidas, 

questionamentos em fórum de discussão via grupo.  

 

 

L.P.L.B 

Redação 

 

(TERÇA-FEIRA) 

Aula virtual sobre "A poesia modernista da 2a. fase" - livro de 

literatura.  

Horário às 14h30 (aplicativo Zoom) 

 

Física 

 

(TERÇA-FEIRA) 

Lista de atividade 

 

 

Biologia 

(TERÇA-FEIRA) 

A turma receberá lista com questões referentes aos assuntos que 

foram trabalhados.  

Na terça-feira (07.04) as listas estarão disponíveis. Os alunos terão 

o prazo de 1 semana para resolverem. 

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

Biologia.  

 

Filosofia 

(QUARTA-FERIA) 

Live às 11h 00. Conteúdo Parmênides e Heráclito   

 

 

 

(QUARTA-FEIRA) 

mailto:teonetofotografia@gmail.com


Química 

 

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

do Youtube: 

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

 

 

Sociologia 

(QUART-FEIRA) 

Live às 15h00. Conteúdo: A importância de Maquiavel  

 

 

Arte 

(QUINTA-FEIRA) 

Cubofuturismo – live às 10h 00. Fazer esquema do texto e mandar 

par o e-mail da professora 

 

Inglês 

(QUINTA-FEIRA) 

Aula de Inglês. Horário após a aula da professora Pêpa 

(provavelmente às 11h00)  

 

 

Geografia 

QUINTA-FEIRA) 

Live às 14h00. Conteúdo da aula: Estrutura geológica e formas do 

relevo. 

Atividade: Redação solicitada pelo professor nos grupos de debate. 

Entregar até o dia 17.04.2020 

 

 

História 

 

(SEXTA-FEIRA) 

Atividade: O Governo de João Goulart e a Guerra Fria. Elaborar 

esquema resumo da Guerra Fria. 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

