
 

 

Agenda semanal de atividade EAD – 9º ANO – 20 a 22 de Abril/2020 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  

20/04 (segunda-feira)  

RECESSO 

21/04  (terça-feira)  

FERIADO 

 

22/04 

(quarta-

feira) 

Química  

(Hélio Júnior) 

Tabela periódica – histórica e estrutura da tabela atual 

 Página 100 a 110 fazer a leitura. Caso tenha dúvidas, estou à disposição via nosso 

grupo.  

Literatura 

(Rosania) 

Proposta: Assistir novamente ao vídeo explicativo da obra o Auto da barca do 

inferno, de Gil Vicente. Depois, entrar no google classroom e acessar o gabarito das 

atividades complementares, corrigir e completar as respostas. Ainda persistindo 

dúvidas, entrar em contato com a professora.  Capriche na organização das respostas 

e traçado da letra.   

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

enviar via whatsaap. - Data da entrega: 22/04 

Física  (Rosimar)  Duas aulas 

Assistir vídeos sobre ondas: 

https://youtu.be/2nU8edqfOqc e https://youtu.be/R4WmcVPeWAY  

Copiar as informações no caderno.  

Data de entrega: 29/04, whatsapp 999321411.  

Videoconferência: 09h00min às 10h00min. 

Geografia (Junior) Fazer a leitura do capítulo 01: continente Europeu (Página 344 a 347 do livro 02). 

Assistir a vídeo aula: continente Europeu no link: 

https://br.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-

001&hspart=itm&p=video+aula+sobre+o+continente+europeu+9%C2%B0+ano#id=

5&vid=6163f09bd377a4c43c5940bf80b92519&action=view 

Geometria 

(Matheus) 
 Assistir as videoaulas sobre: Propriedades dos polígonos regulares e ler o livro 

didático nas páginas 207 e 208 (LIVRO 2). 

 Resolver os exercícios, páginas 208 e 209, números 1 a 6. 

 Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=2QPsvNPjVXs 

 Data da entrega: 22/04 (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. 

 

23/04 

(quinta-

feira) 

Redação (Sílvia) Encontro: tira-dúvidas, orientação, produção textual, correção de atividades. 

Horário: das 09h00minh as 09h50min minutos. 

Geografia (Junior) Responder as atividades 1 e 2  da página: 346. Obs.: livro 02 

Data de entrega: 29/04 

https://youtu.be/2nU8edqfOqc
https://youtu.be/R4WmcVPeWAY
https://br.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-001&hspart=itm&p=video+aula+sobre+o+continente+europeu+9%C2%B0+ano#id=5&vid=6163f09bd377a4c43c5940bf80b92519&action=view
https://br.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-001&hspart=itm&p=video+aula+sobre+o+continente+europeu+9%C2%B0+ano#id=5&vid=6163f09bd377a4c43c5940bf80b92519&action=view
https://br.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-001&hspart=itm&p=video+aula+sobre+o+continente+europeu+9%C2%B0+ano#id=5&vid=6163f09bd377a4c43c5940bf80b92519&action=view
https://www.youtube.com/watch?v=2QPsvNPjVXs


 

Ensino Religioso  

(Hélio de Deus) 

Faça uma pesquisa sobre a Ética de Immanuel Kant. (Deixe o registro no seu 

caderno). 

Química 

(Hélio Júnior)  

Responder os exercícios 1 e 2 da pagina 120 

Aula de tabela periódica do SFB 

Caso tenha duvidas, estou à disposição via nosso grupo. 

Entregar no grupo dia 24/04. 

Geometria 

(Mattheus) 
 Resolver a Lista de Exercícios Complementares sobre Polígonos Semelhantes. 

 Data da entrega: 23/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google Classroom  

(Código: kwcl44y) sempre nos dias das aulas. 

 

24/04 

(sexta-

feira) 

Biologia (Alencar) Duas aulas 

Citologia, capítulo 4 e páginas 100 á 117; 

Participar da WebConferência pelo Hongouts, no dia 24/04 e no horário das 09:30 ás 

10:20. Link será postado no grupo da sala no Whatsapp; 

Link de vídeo aula complementar: 

https://youtu.be/q5GjvA6ufCI?list=PLtAclSZ01ON6ET2CXYMDWC7zrekAEuyva 

Gramática 

(Menira) 

Duas aulas 

Ler, com bastante atenção, a apostila referente à aula do dia 24/04; 

- Assistir à vídeoaula abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=yWOEPid_u2A 

- Copiar e responder, no caderno, os exercícios de fixação da LISTA 5. 

- Enviar as atividades propostas conforme solicitado no Google Classroom. 

- Código para acesso à Sala de aula do Google Classroom: a6bayw6a6bayw6 

- Data da entrega: 08/05 

Cálculo (Rosimar) Assistir vídeo sobre produtos notáveis: 

https://youtu.be/i48MouWbMCo  - Copiar as informações no caderno.  

Data de entrega: 28/04, WhatsApp 999321411. 

História  

(Ana Cristina) 

Assista a vídeo aula sobre o NAZIFASCISMO 

 LINK: https://youtu.be/zAPaBBzVZXU  (começa a partir de 40 min.)  

1- Quais são as diferenças e semelhanças entre o Nazismo e o Fascismo? 

2- O que foi o ANTISEMITISMO e qual (ou quais) foram seus principais líderes? 

Livro 2 

Data de entrega: 28/04 pelo WhatsApp 

  

Educação Física 

(José Lucas) 

 

Atividade na Ficha anexa ao site. Quero ver você também participando! 

 

 

https://youtu.be/q5GjvA6ufCI?list=PLtAclSZ01ON6ET2CXYMDWC7zrekAEuyva
https://www.youtube.com/watch?v=yWOEPid_u2A
https://youtu.be/i48MouWbMCo
https://youtu.be/zAPaBBzVZXU

