
 

 

Agenda semanal de atividades em aulas não presenciais ou presenciais mediadas por tecnologias) -   

9º ANO  

12ª Semana – 01 a 05 de junho de 2020 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  
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Filosofia 

(Hélio de Deus) 

pág.: 45 

Questões: 01 a 03. 

- data de entrega: 08/06 

 

✔ Enviar as atividades pelo privado (WhatsApp –  9 9900-1946) 
✔ Caso tenha dúvidas, estou à disposição. 

 

Inglês 

(Laura) 
Pesquisa sobre o tempo verbal: presente contínuo. 

Geografia 

(Junior) 

Ler o texto: A cidade toda para ele e responda no caderno as atividades de 1 

a 4 na página 365.  

 

Código para acesso à Sala de aula do Google Classroom: r6cugw7 

Data da entrega: 16/06 

Enviar pelo whatsApp. 

 

Literatura 

(Rosania) 

Proposta: Correção do mapa mental do capítulo 6: literatura na Idade Média e 

das atividades das páginas 90 e 91, por meio de videoconferência.   

ANOTE AS DÚVIDAS E TENHA EM MÃOS SEU MAPA PARA 

COMPLETARMOS AS INFORMAÇÕES. 

Aplicativo: Zoom  

Dia:01/06 

Horário: 9h:50 às 11h. 

 

Redação 

(Silvia) 

Assistir videoaula sobre “Carta aberta” disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=66Sdrt_00jE 

- Ler o texto “Carta aberta à população” páginas 52 e 53 do livro 2. 

- Responder, no caderno, as atividades de 1 a 6 da página 54.  

- Data de entrega: 01/06/2020 

- Fazer devolutiva pelo e-mail: aemival@gmail.com 

 

- Reler o texto “Carta aberta à população”, páginas 52 e 53. 

- Responder a atividade “Carta aberta” de 1 a 6 da página 56. 

- Data de entrega: 04/06/2020 

 

Arte 

(Eliezér) 

O tema a ser estudado essa semana será disponibilizado em vídeo aula, 

amanhã (02/06) no grupo de estudo. Fiquem atentos! 

https://www.youtube.com/watch?v=66Sdrt_00jE
mailto:aemival@gmail.com
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Gramatica 

(Menira) 

- Rever o conteúdo da apostila sobre “Colocação Pronominal” e ler também 

as páginas 23,24 e25 de seu livro didático; 

- Resolver a LISTA 6; 

- Enviar fotos das atividades realizadas pelo aplicativo WhatsApp; 

- Data da entrega: 05/06 

 

Cálculo  

(Rosimar) 

2 aulas 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO!  Videoconferência das 15h15min às 

16h. No ZOOM . No dia enviarei o link. 

Assunto: Cubo da soma e diferença da soma de 

dois termos. 

 

Assistir ao vídeo sobre Cubo da soma e diferença da soma de dois termos e 

copiar as informaçõesno caderno.  

https://youtu.be/kXiUi1I6ANM 

              Data de entrega: 05/06 pelo WhatsApp 999321411. 

 

História 

(Ana Cristina) 

2 aulas 

Ativ. 1 Pesquise e descreva como foi o HOLOCAUSTO. 

Ativ. 2-Leia os Temas 1, 2 e 3 e faça uma síntese da ERA VARGAS (pode 

pesquisar em outras fontes). Valor 2,0 

Data de entrega: 03/06/2020 pelo WHATSAPP 

 

Inglês  

(Laura) 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: Videoconferência das 09h às 

09h50min. (MConf-Mobile) 

 

 

 

Educação  

Física (José Lucas) 

Assistir a vídeo aula: https://youtu.be/c1vjXwrb5YA 

Responder as questões de 1 a 8 ao final do vídeo. 

Copiar e responder as questões no caderno, fotografar e enviar peloe-mail: 

jose.junior@seduc.go.gov.br 

Data da entrega: 10/06/2020 

 

Geometria 

(Mattheus) 

 Assistir a videoaula sobre: Teorema de Tales e ler no livro didático, 

páginas 227 e 229 (LIVRO 2). 

 Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=PGPRh4JBIsg 

https://youtu.be/kXiUi1I6ANM
https://youtu.be/c1vjXwrb5YA
https://www.youtube.com/watch?v=PGPRh4JBIsg


 

  Resolver, no caderno, os exercícios, página 230, números 1 a 8. 

 Data da entrega: 02/06 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

 Obs.: As correções das atividades e a videoaula estarão disponíveis no 

Google Classroom (Código: tvoscx3) sempre nos dias das aulas 
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Química 

(Hélio Junior) 

Leitura da página 131 a 138, e fazer um resumo sobre ligação covalente e 

metálica. 

Caso tenha dúvidas, estou a disposição via nosso grupo 

Entregar no dia 05/06 via whatsApp 

Literatura 

(Rosania) 

Conteúdo: A linguagem da vassalagem amorosa. 

Proposta: Resolva as atividades do livro de literatura, páginas 94, 95, 102 e 103. 

Procure entregá-las na data agendada. Na videoconferência da semana seguinte, 

faremos a correção da mesma.  

 

Enviar via email: professorarosaniagoias@hotmail.com 

 
Data da entrega: 03/06 

 

Física 

(Rosimar) 

2 aulas 

Assistir ao vídeo sobre Som e copiar as informaçõesno caderno. 

 

https://youtu.be/Nlxs8r4xvpk 

 

                    Data de entrega: 10/06 pelo WhatsApp 999321411. 

 

Geografia 

(Júnior) 

Ler o texto: Ouvindo os idosos e responda no caderno a atividade1 da página 

363.  

 

Código para acesso à Sala de aula do Google Classroom: r6cugw7 

Data da entrega: 16/06 

Enviar pelo whatsApp. 
 

Geometria 

(Mattheus) 

 Assistir a videoaula sobre: Relações métricas no triângulo retângulo e ler 

no livro didático, páginas 231 a 235 (LIVRO 2). 

 Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=a6ABh1Q_KYk 

  Resolver, no caderno, os exercícios, página 236, números 1 a 8. 

  Data da entrega: 03/06 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google 

Classroom (Código: kwcl44y) sempre nos dias das aulas. 

mailto:professorarosaniagoias@hotmail.com
https://youtu.be/Nlxs8r4xvpk
https://www.youtube.com/watch?v=a6ABh1Q_KYk
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Geografia 

 (Júnior) 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: Videoconferência das 14h – 

14h50min. 

Introdução de conteúdo: continente europeu. 

Local: Zoom. 

 
 

Ensino Religioso 

(Hélio de Deus) 

 

_ Forme 04 parágrafos usando os termos: Liberdade, Igualdade, 

Solidariedade e Respeito. 

 

- data de entrega: 10/06 

 

✔ Enviar as atividades pelo privado (WhatsApp –  9 9900-1946) 
✔ Caso tenha dúvidas, estou à disposição. 

 

Química 

 (Hélio Júnior) 

 

Resolver os exercícios 4 e 5 da página 139.  

Vídeo aula https://www.youtube.com/watch?v=NQuL0uUd33g 

Caso tenha dúvidas, estou a disposição via nosso grupo 

Entregar no dia 05/06 via whatsApp 

Geometria 

(Mattheus) 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: ATENÇÃO!  Videoconferência das 

10h às 10h50min. 

Revisão para a Avaliação de Geometria – 2° 

Bimestre. 

Conteúdo: Semelhança e Relações Métricas no 

Triângulo Retângulo 

 

Aplicativo: Hangouts 

 

 

 Resolver, no caderno, os exercícios, página 246, números 1 a 6. 

  Data da entrega: 04/06 (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. 

https://www.youtube.com/watch?v=NQuL0uUd33g
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Biologia  

(Alencar) 

2 aulas 

 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: Videoconferência das 09h às 

09h50min.Link será postado no grupo da sala no 

WhatsApp; 

Citologia, capítulo 4 e páginas 100 a 117; 

 

 

Produzir mapa mental do capítulo 05 (Fronteiras da Célula) e responder as 

questões de nº 01 á 23 nas páginas 136 á 139, no caderno, somente resposta. 

 

Gramática  

(Menira) 

2 aulas 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: ATENÇÃO!  Videoconferência das 

14 às 14h50min. 

Tenha em mãos o material da disciplina para tirar 

dúvidas e fazer anotações; 

 
 

Cálculo 

 (Rosimar) 

 

Resolução das atividades do livro 2, página 142, números 1, 2 e 5.   

Data de entrega: 09/06 pelo WhatsApp 999321411. 

 

História  

(Ana Cristina) 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: ATENÇÃO!  Videoconferência das 

10h às 10h40min. 

VALOR: 1,0 para quem participar. 

 

 

Ativ. 1-Descreva como foi o fim do Governo Vargas. 

Ativ. 2 Monte um quadro com as principais ações do  governo de: JK, 

JÂNIO QUADROS e DE JANGOVALOR 1,0 

Data de entrega: 05/06 pelo WHATSAPP 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROTEIRO - ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES 

ROTEIRO DE ESTUDOS – 9º ANO – BIOLOGIA – ATIVIDADES POSTADAS NO SITE. 

Dias Conteúdo/Atividade Data e canal de entrega 

05/06  Citologia, capítulo 4 e páginas 100 á 117; 

Participar da WebConferência pelo Hongouts, no dia, no 

horário das 09:00 ás 09:50. Link será postado no grupo da 

sala no Whatzapp; 

Produzir mapa mental do capítulo 05 (Fronteiras da 

Célula) e responder as questões de nº 01 á 23 nas 

páginas 136 á 139, no caderno, somente resposta. 

 
 

05/06 

05/06 Plantão de Dúvidas e postagen das atividades na sala virtual (Classroom, chave de acesso giirmbp) 

Obs.: Todas as atividades serão postadas como foto ou digitalização, para registo. 
Depois é olhar o mural e seguir as orientações e realizar as atividades propostas, caso tenha alguma 
dúvida você pode entrar em contato por meio do e-mail alencarbeltrao@gmail.com ou (62) 998025841, 
estarei a disposição para tirar dúvidas no período das 07:00 hs até 11:30 no matutino e 13:00 hs. até 
18:00 hs.  

 

 

Colégio Alternativo Coopecigo 

Área de Conhecimento:CIENCIAS DA NATUREZA Componente Curricular:BIOLOGIA 

Ano / Série:9º ANO Turma:Única 

Mês:Junho Período:_01_/_06_ /2020. a __05_/_06_ /2020. 

Professor:Me. Alencar Beltrão de Lima 

mailto:alencarbeltrao@gmail.com

