
 

ESTUDO DIRIGIDO – 9º ANO 

 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  

 
16/03 
 
 
 
 
 
 
 
17/03 

 
Gramática (Silvia) 

Responder “Sobre o texto B” , P.76 e 77 de 1 a 5 + exercício MINICONTO. 
 

Geografia (Júnior) Realizar uma releitura do conteúdo: globalização e os fluxos internacionais, 

páginas 356 a 361, destacando as partes principais. 

História  
 (Ana Cristina) 

Assista uma vídeo-aula sobre a 1ª Guerra Mundial e registre as causas e 

consequências desse conflito. Use o caderno. 

Geografia (Júnior) Responder no caderno a atividade da página 363 (de olho no mapa). 

Geometria (Matheus)  Pesquisar na internet e em livros, e registrar no caderno, as principais 
informações sobre: Polígonos regulares inscritos na circunferência – Quadrado, 
triângulo equilátero e hexágono regular. 
 

18/03 Geografia (Júnior) Responder no caderno as atividades da página 364. 

Geometria (Matheus)  Assistir as videoaulas e fazer anotações, no caderno, que complementem sua 
pesquisa: 
 
 Polígonos Regulares – Parte I, no site: 
https://www.youtube.com/watch?v=lT3BKSR3pmE 

 
 Polígonos Regulares – Parte II, no site: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z6E1d5O75ek 
 

19/03 Gramática (Silvia) Produção de miniconto com orientações p. 79 ( fazer no caderno). 

 

 Geometria (Matheus)  Produzir em folha avulsa um mapa mental sobre o assunto pesquisado. Siga 
as orientações do site: https://www.sbcoaching.com.br/blog/mapa-mental/. 
Usem a criatividade. 
 
Obs.: O mapa metal deverá ser entregue na primeira aula de Geometria, 
quando retornarmos ao Colégio. 
 

20/03 
 

Biologia (Alencar) Realizar o fichamento ou mapa mental do capítulo de numero 02 do livro 

didático. 

Resolver os exercícios, páginas 76 a 79, do nº 1 ao 18.  

 

História  
(Ana Cristina) 

Faça uma história em quadrinhos sobre a segunda fase da 1ª Guerra (guerra de 

trincheira) em folha chamex. 

 

Menira (Gramática) Pesquisar sobre FRASE, ORAÇÃO E PERÍODO. Fazer um “mapa mental”, no 

caderno, diferenciando esses três termos e exemplificando cada um. Copiar e 

responder, no caderno, os exercícios de fixação da LISTA 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=lT3BKSR3pmE
https://www.youtube.com/watch?v=Z6E1d5O75ek
https://www.sbcoaching.com.br/blog/mapa-mental/


 

 

23/03 
(segunda) 

Inglês (Laura) Fazer a ficha de revisão nº 1. 

Gramática (Silvia) Produção do baralho narrativo, seguido de produção orientada de conto p. 

84 

OBS. Faz- se necessário a leitura atenta das orientações que vão das págs. 

84 a 90 

Geografia (Júnior) Faça a leitura do texto “cartografia na era digital”, P. 366 e responda a atividade 

02. 

24/03 Geometria (Matheus) Resolver, no caderno, A lista de EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES, números 1 a 6. 

Obs.: A lista está anexada ao site. 

A lista impressa será entregue quando voltarmos ao Colégio. 

Inglês (Laura) Fazer a ficha teste nº 1. 

História 
(Ana Cristina) 

Descreva no caderno como foi a participação dos EUA na Grande Guerra e 

porque ele saiu tão fortalecido dessa guerra. 

 

Geografia (Júnior) Faça a leitura do texto “Ferramentas digitais”, P. 367 e responda as atividades 

01 e 02. 

 

Cálculo (Rosimar) Resolução dos exercícios da página 181, números 1 e 4. 

25/03 Geometria (Matheus) Resolver, no caderno, A lista de EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES, números 7 a 

12. 

Obs.: A lista está anexada ao site. 

A lista impressa será entregue quando voltarmos. 

Física (Rosimar) Resolução dos exercícios das páginas 45 (1 e 2) e 56 (1,2 e 3) 

Geografia (Júnior) Responder no livro as atividades das páginas 428 e 429. 

Gramática (Silvia) Continuação da produção do baralho narrativo e da produção de conto. 

Geometria (Matheus) Resolver, no caderno, A lista de EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES, números 12 a 

18. 

Obs.: A lista está anexada ao site. 

A lista impressa será entregue quando voltarmos ao Colégio. 

27/03 Cálculo (Rosimar) Resolução dos exercícios da página 196, números 1 e 2. 



 

História 
(Ana Cristina) 

Releia o tema 3: Guerra e a Revolução russa e pesquise porque a Rússia era um 

país de contrastes e faça uma síntese sobre ele. 

Biologia (Alencar) Produção de uma resenha de Divulgação Científica: 

Realizar o exercício de número 22 na página 76 em material virtual (vídeo; 

PowerPoint; Word; Padlet). Individual ou em grupo de três pessoas, lembrem-se 

de se organizar de forma online. 

Fazer fichamento no caderno do capítulo 3 do livro didático, páginas 80 á 93. – 

Breve história do Evolucionismo – Especiação e ancestralidade – Evidência da 

Evolução Biológica. 

Obs.: Pra quem quer tirar dúvidas vou fazer um plantão em horário de aula no 

Skype – ALENCAR BELTRAO DE LIMA. 

Menira (Gramática) Fazer fichamento no caderno do conteúdo sobre “Sintaxe”. O conteúdo 

encontra-se no livro didático nas páginas 68 e 69. Elencar os termos essenciais, 

integrantes e acessórios de uma oração. Copiar e responder, no caderno, os 

exercícios de fixação da LISTA 2. 

30/03 Inglês (Laura) Fazer a ficha de revisão nº 2. 

31/03 Inglês (Laura) Ficha de teste nº 2. 

 

 


