Agenda semanal de atividade EaD - 9º ANO – 7ª Semana – 27 de abril a 1 de Maio de 2020
Dias
Professor/disciplina
Conteúdo/Atividade
Assistir a videoaula
https://www.youtube.com/watch?v=mTkWDlb-mXE&feature=youtu.be
Filosofia(Hélio de
Ler a pág. 34 e resolver as questões: 1, 2 e 3. Data de entrega: 04/05 (via
Deus)
WhatsApp)

Inglês (Laura)

27/04 (segunda-feira)

Geografia (Junior)

Atividades página 124;
Assistir a vídeo aula: Europa: aspectos naturais. Link:
https://br.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs001&hspart=itm&p=video+aula+sobre+Europa+aspectos+naturais#id=10&v
id=9d8ad13e67761337925089bc8ba6b586&action=click

Proposta: Breve elucidação sobre a obra O auto da barca do inferno e
correção dos exercícios sobre historiografia literária, por meio de
videoconferência.
Literatura (Rosania) Aplicativo: Zoom
Dia: 27/04
Horário: 9h às 9h e 50min.

Redação (Silvia)

Arte (Eliezér)

- Assistir ao vídeo sobre “A HISTÓRIA DE MALAK” no googleclasrrom.
- Fazer releitura dos textos das páginas 12 a 15 (livro 2)
- Caso necessário, consultar a professora através do whatsapp.
- Responder as atividades da página 18 sobre os textos B e C de 1 a 3..
- Data de entrega: 30/04/2020
Assistam o vídeo: Arte hoje
Acessando o link: o link será disponibilizado no site da escola.
Na descrição do vídeo vocês encontrarão sugestão de vídeos
complementares.
Acompanhe a videoaula seguida da leitura das páginas: 84 à 95.
Façam as atividades das páginas: 86, 91.
Enviar foto da atividade pelo Google Classroom
Código para acesso à sala Google Classroom: inuctiz
Data da entrega: 04/05
Qualquer dúvida estar à disposição por mensagens via wtssp ou pelo e-mail:
eliezer3r@gmail.com

28/04 (terça-feira)

2 Aulas
Assistir vídeo sobre produtos notáveis:
https://www.youtube.com/watch?v=BJD9qlkj5zw&feature=youtu.be

Cálculo (Rosimar)

História (Ana
Cristina)

Copiar as informações no caderno.
Data de entrega: 05/05, whatsapp 999321411.
Vídeoconferência: 9:00 às 10:00.
2 Aulas
1- Fazer a leitura pág. 270 à 274 e resolver a pág. 275, questão 2.
2- Pesquise e escreva como eram as propagandas nazistas e sua importância.
LIVRO 2
- data de entrega: 05/05/2020 pelo WhatsApp.

- Assistir a vídeo aula Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=ML9hXOVImCQ&feature=youtu.be

Educação Física
(José Lucas)

https://youtu.be/UG4n1pk4Uk8
- Fazer a leitura da apostila.
- Com o auxílio da apostila e videoaulas, respondam às atividades propostas
em anexo.

Inglês (Laura)

Atividades página 125.

Geometria
(Mattheus)

 Assistir a videoaula sobre: Semelhança de Triângulos e ler no livro
didático, páginas 209 e 210.
 Link da videoaula:
 https://www.youtube.com/watch?v=rgIdtpMD0Y8&t=82s
 Resolver o exercício, página 210, número 1.
 Data da entrega: 28/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171)
Obs.: As videoaulas e as correções das atividades estarão disponíveis no
Google Classroom (Código: kwcl44y) sempre nos dias das aulas.

29/04 (quarta-feira)

Química (Hélio
Junior)

Fazer leitura da página 111 a 119
Assistir a vídeo aula:
https://www.youtube.com/watch?v=xdZW84-0ai4
Responder os exercícios de 3 a 12 da página 121 a 123.
Caso tenha dúvidas, estou a disposição via nosso grupo.
Entregar no grupo dia 30/04.

Proposta: Revisão sobre a historiografia literária.
Acesse o link:
https://www.youtube.com/watch?v=6P_d6YnKsTw
Literatura (Rosania)
Resolução da atividade complementar sobre historiografia literária.
Data da entrega:29/04
2 Aulas
Assistir vídeo sobre ondas:
https://www.youtube.com/watch?v=xTuvFchByhI&feature=youtu.be

Física (Rosimar)

Geografia(Junior)

Geometria
(Mattheus)

Copiar as informações no caderno.
Data de entrega: 06/05, whatsapp 999321411.
Videoconferência: 10h as 11h
Responder as atividades de 1 a 7 da página: 352. Obs.:Livro 02
Data de entrega: 08/05
 Resolver os exercícios, página 211, números 2 a 4.
 Data da entrega: 29/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171)
 Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google
Classroom (Código: kwcl44y) sempre nos dias das aulas.

Redação (Silvia)

30/04 (quinta-feira)

Geografia (Junior)

Ensino Religioso
(Hélio de Deus)

2 Aulas
- Assistir ao vídeo sobre “A HISTÓRIA DE MALAK” no googleclasrrom.
- Fazer releitura dos textos das páginas 12 a 15 (livro 2)
- Caso necessário, consultar a professora através do whatsapp.
- Responder as atividades da página 18 sobre os textos B e C de 1 a 3..
- Data de entrega: 30/04/2020
Leia o texto: o povo do gelo (P. 347) e responda as atividades 1 e 2.
Data de entrega: 09/05
Assista a videoaula
https://www.youtube.com/watch?v=A1aqIdJRETI&feature=youtu.be
Conexão:
1. Qual o critério sugerido por Epicuro para avaliação do bem?
2. Explique:
a) o mal nos produz o bem.
b) o bem nos produz o mal.
Entrega no grupo das atividades do dia 29/04

Química
(Hélio Júnior)

Geometria
(Mattheus)

 Assistir a videoaula sobre: Semelhança de triângulos e ler o livro didático,
páginas 211 a 214.
 Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=vc9xrDFx7J4
 Resolver os exercícios, página 214, números 1 a 3.
 Data da entrega: 30/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171)
Obs.: As correções das atividades e a videoaula estarão disponíveis no
Google Classroom (Código: kwcl44y) sempre nos dias das aulas.

01/05 (sexta-feira)

FERIADO

