
 

 

Agenda semanal de atividade EAD – 9º ANO  

 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade 

 

 

06/04 

(segunda-

feira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/04 

(terça-

feira) 

Redação  

(Silvia) 

Assistir ao vídeo sobre Projeto: Vidas Refugiadas (Teaser) no Google 

Classroom. 

Senha: c4arwbc 

Fazer leitura dos textos das páginas 12 a 15 (livro 2) - Responder as 

atividades da página 16. 

data de entrega: 13/04/2020 

 

Geografia 

(Júnior) 

Assistir a vídeo aula: globalização 

https://www.youtube.com/watch?v=Db-RoMb0aeM 

 

Inglês 

(Laura) 

Página 30 – do exercício nº 1 ao 4. 

Filosofia 

(Hélio de Deus) 

Ler e fazer atividades no livro de Filosofia. 

Pág.: 33. 

Literatura 

(Rosania) 

Assistir ao vídeo explicativo da obra O auto da barca do inferno, de Gil 

Vicente.  

Acessar link: 

http://estudosemdistancia.com.br/analise-auto-da-barca-do-inferno/ 

 

Responder atividade complementar sobre a obra em estudo. Somente 

parte I. 

O vídeo e as orientações específicas sobre a atividade estão no Google 

Classroom. 

Postar foto da atividade no Google Classroom. -Código para acesso: 

hei7bn6 

Data da entrega: 06/04 

 

História 

(Ana Cristina) 

Assistir vídeo aula sobre A crise do capitalismo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TTq6yzDH4gM 

 

Atv.1 Faça um comentário sobre a crise de 1929. 

Atv.2 Leia os textos da pág.262 e resolva as questões da pág.263 

 

Biologia 

(Alencar) 

Baixar o material (slides) sobre o tema da aula (Transformismo ou 

Evolução), para acompanhar a aula; 

Assistir a vídeoaula e fazer anotações, no caderno, que complementem 

seus estudos: 

https://www.youtube.com/embed/kAtYm-Dxrg8 

https://www.youtube.com/embed/BsWMzCajykg 

https://www.youtube.com/watch?v=ZH7wsVNaabk 

Todos os dias o Sistema Farias Brito está ofertando aula ao vivo, 

segue o link: 

https://www.fariasbrito.com.br/aovivo/ 

Inglês 

(Laura) 

 
Página 38 e 39. 

https://www.youtube.com/watch?v=Db-RoMb0aeM
http://estudosemdistancia.com.br/analise-auto-da-barca-do-inferno/
https://www.youtube.com/watch?v=TTq6yzDH4gM
https://www.youtube.com/embed/kAtYm-Dxrg8
https://www.youtube.com/embed/BsWMzCajykg
https://www.youtube.com/watch?v=ZH7wsVNaabk
https://www.fariasbrito.com.br/aovivo/


 

Geometria 

(Matheus) 
Assistir a vídeoaula sobre: Retas paralelas cortadas por uma transversal e 

ler o livro didático nas páginas 194 a 196 (LIVRO 2). 

Resolver os exercícios das páginas 197, números 2 e 3. 

Link da vídeoaula: 

https://www.youtube.com/watch?v=uamFGCpDcjA 

Data da entrega: 07/04 (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. 

 

 

08/04 

 

(quarta-

feira) 

Física 

(Rosimar) 

Assistir vídeo sobre magnetismo: 

https://www.youtube.com/watch?v=huroJYHZXfk&feature=youtu.be 

Biologia 

(Alencar) 

Resolver os exercícios, página 89, do nº 01 a 06. 

Data de entrega: 10/04 

Arte 

(Eliézer) 

Assistam o vídeo: Gravação e reprodução musical 

Acessando o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ql_u8wxtsHk&feature=youtu.be 

Na descrição do vídeo vocês encontrarão sugestão de vídeos complementares. 

Acompanhem a vídeoaula seguida da leitura das páginas: 130, 131, 132 e 133. 

Façam as atividades das páginas: 130 e 133 

Enviar foto da atividade pelo Google Classroom 

Código para acesso à sala Google Classroom: inuctiz 
Data da entrega: 13/04 

 

Qualquer dúvida estar à disposição por mensagens via wtssp ou pelo e-mail: 

eliezer3r@gmail.com 

Literatura 

(Rosania) 

Propostas: 

* Revisão do enredo da obra O auto da barca do inferno, de Gil Vicente.  

Acessar link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vf3S2sReZ9s 
Disponível também na classe virtual. 

*Responder atividade complementar sobre a obra em estudo. Somente 

parte II. 

Postar foto da atividade no Google Classroom. -Código para acesso: 

hei7bn6 

Data da entrega: 10/04 

 

Geografia (Junior) Leia o texto: Ferramentas digitais e escassez de água e responda as 

atividades 1 e 2 página 367. 

Data de entrega: 15/04 

Geometria 

(Matheus) 
Resolver os exercícios das páginas 197 e 198, números 4, 5, 6 e 7. 

Data da entrega: 08/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google 

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

 

09/04 (quinta-feira) 

e 

10/04 (sexta- feira) 

 

 

FERIADO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uamFGCpDcjA
https://www.youtube.com/watch?v=huroJYHZXfk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ql_u8wxtsHk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vf3S2sReZ9s

