
 

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano  

Período de 13 a 17 de abril de 2020 

Turma: 191 

Horário  2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira 

07:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

Dinâmica do poder no espaço 

global 

 

Revisando conteúdo (Ler, 

grifar e refletir sobre tudo que 

você considerou relevante 

para sua aprendizagem. 

Páginas 483 capítulo 2. 

 

 

Língua Portuguesa 

Gramática – Sinais de 

pontuação 

 

✔ Rever a videoaula 

sobre sinais de pontuação; 

✔ Revisar o conteúdo 

“sinais de pontuação” (páginas 

152 e 153); 

✔ Responder às 

atividades das páginas 151 a 

156 (Gramática). 

 

 

Educação Religiosa 

Fazendo descobertas. 

Aula 2 

Pesquisar qual e a doutrina, 

valores e ritos do Cristianismo.  

Fazer um resumo da pesquisa 

com as características pedidas 

acima. Para melhor 

visualização pode ser feito um 

quadro com os valores, ritos e 

doutrinas. 

Unidade 3 do  livro; Crescer 

com alegria é fé 9. 2ed São 

Paulo:  FTD, 2019 

 

Língua Inglesa 

  Assistir a video aula sobre 

PRESENT PERFECT X SIMPLE 

PAST. 

  Acessar a plataforma google 

classroom e assistir o vídeo 

anexados na simulação no google 

forms. 

  Q6 e 7 identificar quando usar o 

Present Perfect e o Simple Past 

(utilize marcadores de texto para 

ajudar na visualização); 

Q8 sublinhar a forma verbal mais 

apropriada para completar o 

dialógo entre Nick e Kim. 

 Q9 aplicar o tempo verbal correto 

observando as palavras chave 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividade- livro 

Páginas: Aprofunde 201 e 202 

 

08:05 

 

 

 

 

 

 

Filosofia 

Pense a Respeito 

(páginas 24 e 25) 

Videoaula de correção da 

página 23 do livro didático. 

Leitura das páginas 24 e 25. 

 

Arte 

CAPÍTULO 2 

ARTE COMO 

REPRESENTAÇÃO 

Como dar movimento ao 

desenho ou à pintura? pág. 26 

e 27 

 

Química 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do livro, 

assistir a vídeo aula, E02-

Período e E03-Divisões da 

Tabela Periódica, Realizar as 

 

História 

Revolução Russa 

Videoaula – Parte 1 – Revolução 

Russa  

Plataformas: Iônica e Google Sala 

de Aula 

 

Geografia 

Dinâmica do poder no espaço 

global 

Ler, grifar e refletir sobre tudo 

que você considerou relevante 

para sua aprendizagem. Páginas 

484,485 e 486 do capítulo 2 . 



Responder as questões da 

25.    

Exercícios no livro didático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Seção Pratique: atividades 7 a 

9 pág. 27 e 28 

atividades do livro e atividades 

extras que serão enviadas. 

 

 

 

 

 

 

 

08:55 

 

 

 

 

 

 

 

Química 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do 

livro, assistir a vídeo aula, 

E01- Famílias ou Grupos, 

Realizar as atividades do livro 

e atividades extras que serão 

enviadas. 

 

Educação Física 

Ginástica de Conscientização 

Corporal. 

Ginástica de Condicionamento. 

1. Realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a ginástica 

de condicionamento físico. 

2. Realizar um resumo 

sobre a pesquisa. 

 

 

 

Redação 

  Produção de texto 

argumentativo. 

Após a visualização da 

vídeoaula referente ao 

desenvolvimento do texto 

dissertativo-argumentativo o 

discente deve imprimir a 

redação disponível no portal e 

produzir o desenvolvimento 

que está faltando. 

 

Obs: Deve-se seguir o projeto 

de texto apresentado na 

introdução, ou seja, seguir a 

sequência do arg.1 e arg.2, 

para construir seus 

argumentos e a 

fundamentação. 

 

Educação Física 

Ginástica de Conscientização 

Corporal. 

Ginástica de Condicionamento. 

1. Realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a ginástica de 

condicionamento físico. 

2. Realizar um resumo 

sobre a pesquisa. 

 

 

Língua Portuguesa 

Capítulo 2 – Acentuação gráfica 

✔ Assistir à videoaula 

sobre Acentuação gráfica; 

✔ Ler e identificar os 

elementos importantes das 

páginas 75 e 76 (Livro didático - 

FTD); 

✔ Responder aos 

exercícios das páginas 77, 78, 

81, 82 e 83. 

A correção da atividade será 

realizada na próxima semana. 

 

O esquema das páginas 71 e 72 

deverá ser encaminhado para o 

e-mail até o dia 16/04, no mesmo 

horário da aula presencial da 

respectiva turma. 

10:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividades – livro 

Páginas: 189 e 191. 

 

 

Matemática  

Operações com radicais 

Atividade- livro 

Paginas194 e 196 

 

Matemática 

Racionalização de 

denominadores 

Atividade- livro 

Paginas 198 

 

Língua Portuguesa 

Capítulo 2 - Texto de divulgação 

científica. 

✔ Ler, destacar os 

elementos importantes e montar 

um esquema das páginas 71 e 72 

(Livro didático - FTD); 

✔ Responder aos exercícios 

das páginas 73 a 75. 

Verificar o gabarito das páginas 73 

a 75. 

 

História 

Revolução Russa 

Videoaula – Parte 2 – Revolução 

Russa 

Plataformas: Iônica e Google 

Sala de Aula 

 

Respostas das questões 1 a 13 

nas páginas 416 a 425 do livro. 

11:00 

 

 

 

 

 

Educação Religiosa 

Crescer em valores. 

Aula 1  

 

Língua Portuguesa 

Gramática – Sinais de 

pontuação 

 

Língua Inglesa 

PRESENT PERFECT (SINCE 

X FOR) 

 

Física 

● Introdução à Gravitação 

Universal 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividade- livro 



 Ler, interpreta e realizar a 

atividade da pág 49 

 

✔ Correção das 

atividades das páginas 151 a 

156 (disponível na plataforma). 

 

 

  Acessar a plataforma google 

classroom. 

Assistir os vídeos anexados. 

Fazer a simulação no google 

forms. 

  Ler a sessão 

COMMUNICATION (p.17 do 

livro). Responder a Q7 e Q8 

contextualizando o uso dos 

termos SINCE e FOR. 

 

● Lei da Gravitação 

Universal 

As leis de Kepler 

vídeo aula 16/04/2020, carga 

horária 1h) Lista de exercício de 

Física. Gravitação Universal 

Entrega da Lista de exercício 

23/04/2020 

Páginas : Sintetize 203 

Plataforma Google Class 
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Filosofia 

Pense a Respeito 

(páginas 24 e 25) 

Videoaula de correção da página 

23 do livro didático. 

Leitura das páginas 24 e 25. 

Responder as questões da 25.    
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Língua Inglesa 

PRESENT PERFECT (SINCE 

X FOR) 

  Acessar a plataforma google 

classroom. 

Assistir os vídeos anexados. 

Fazer a simulação no google 

forms. 

 

Química 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do livro, 

assistir a vídeo aula, E02-Período 

e E03-Divisões da Tabela 

Periódica, Realizar as atividades 

do livro e atividades extras que 

serão enviadas. 

 

 

Educação Religiosa 

Fazendo descobertas. 

Aula 2 

Pesquisar qual e a doutrina, 

valores e ritos do Cristianismo.  

Fazer um resumo da pesquisa 

com as características pedidas 

acima. Para melhor visualização 

pode ser feito um quadro com os 

valores, ritos e doutrinas. 

 

Redação 

visualização da vídeoaula 

referente ao desenvolvimento  

Produção de texto 

argumentativo. 

Após a do texto dissertativo-

argumentativo o discente 

deve imprimir a redação 

disponível no portal e produzir 

o desenvolvimento que está 

faltando. 

 



  Ler a sessão 

COMMUNICATION (p.17 do 

livro). Responder a Q7 e Q8 

contextualizando o uso dos 

termos SINCE e FOR. 

 

Unidade 3 do  livro; Crescer 

com alegria é fé 9. 2ed São 

Paulo:  FTD, 2019 

 

Obs: Deve-se seguir o projeto 

de texto apresentado na 

introdução, ou seja, seguir a 

sequência do arg.1 e arg.2, 

para construir seus 

argumentos e a 

fundamentação. 

08:05 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividades – livro 

Páginas: 189 e 191. 

 

 

Matemática 

Operações com radicais 

Atividade- livro 

Paginas194 e 196 

 

Geografia  

Dinâmica do poder no espaço 

global 

Ler, grifar e refletir sobre tudo que 

você considerou relevante para 

sua aprendizagem. Páginas 

484,485 e 486 do capítulo 2 . 

 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividade- livro 

Páginas: Aprofunde 201 e 202 

 

 

Língua Portuguesa 

✔ Capítulo 2 – 

Acentuação gráfica  

 

✔ Assistir à videoaula 

sobre Acentuação gráfica; 

✔ Ler e identificar os 

elementos importantes das 

páginas 75 e 76 (Livro didático 

- FTD); 

✔ Responder aos 

exercícios das páginas 77, 78, 

81, 82 e 83. 

A correção da atividade será 

realizada na próxima semana. 

 

O esquema das páginas 71 e 

72 deverá ser encaminhado 

para o e-mail até o dia 16/04, 

no mesmo horário da aula 

presencial da respectiva 

turma. 

08:55 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa  

Gramática – Sinais de 

pontuação 

 

✔ Rever a videoaula sobre 

sinais de pontuação; 

✔ Revisar o conteúdo 

“sinais de pontuação” (páginas 

152 e 153); 

 

Educação Física  

Conscientização Corporal. 

Ginástica de Condicionamento. 

1. Realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a ginástica 

de condicionamento físico. 

2. Realizar um resumo 

sobre a pesquisa. 

 

 

Arte  

CAPÍTULO 2 

ARTE COMO 

REPRESENTAÇÃO 

Como dar movimento ao desenho 

ou à pintura? pág. 26 e 27 

Seção Pratique: atividades 7 a 9 

pág. 27 e 28 

 

Educação Física  

Conscientização Corporal. 

Ginástica de Condicionamento. 

1. Realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a ginástica 

de condicionamento físico. 

2. Realizar um resumo 

sobre a pesquisa. 

 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividade- livro 

Páginas : Sintetize 203 

Plataforma Google Class 



✔ Responder às 

atividades das páginas 151 a 

156 (Gramática). 

 

10:10 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa  

Gramática – Sinais de pontuação 

✔ Correção das atividades 

das páginas 151 a 156 

(disponível na plataforma). 

 

 

Geografia 

Dinâmica do poder no espaço 

global 

 

Revisando conteúdo (Ler, grifar 

e refletir sobre tudo que você 

considerou relevante para sua 

aprendizagem. Páginas 483 

capítulo 2. 

 

 

Educação Religiosa  

Educação Religiosa 

Crescer em valores. 

Aula 1  

Ler, interpreta e realizar a 

atividade da pág 49 

 

 

História 

Revolução Russa 

Videoaula – Parte 2 – 

Revolução Russa 

Plataformas: Iônica e Google 

Sala de Aula 

 

Respostas das questões 1 a 13 

nas páginas 416 a 425 do livro.  

 

 

Física  

● Introdução à 

Gravitação Universal 

● Lei da Gravitação 

Universal 

As leis de Kepler 

vídeo aula 17/04/2020, carga 

horária 1h) Lista de exercício 

de Física. Gravitação 

Universal 

Entrega da Lista de exercício 

24/04/2020 

11:00 

 

 

 

 

 

Química 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do livro, 

assistir a vídeo aula, E01- 

Famílias ou Grupos, Realizar as 

atividades do livro e atividades 

extras que serão enviadas. 

 

Matemática 

Racionalização de 

denominadores 

Atividade- livro 

Paginas 198 

 

História  

Revolução Russa 

Videoaula – Parte 1 – Revolução 

Russa  

Plataformas: Iônica e Google Sala 

de Aula 

 

Língua Portuguesa 

Capítulo 2 - Texto de divulgação 

científica. 

✔ Ler, destacar os 

elementos importantes e montar 

um esquema das páginas 71 e 

72 (Livro didático - FTD); 

✔ Responder aos 

exercícios das páginas 73 a 75. 

Verificar o gabarito das páginas 

73 a 75. 

 

Língua Inglesa 

  Assistir a video aula sobre 

PRESENT PERFECT X 

SIMPLE PAST. 

  Acessar a plataforma google 

classroom e assistir o vídeo 

anexados na simulação no 

google forms. 

  Q6 e 7 identificar quando 

usar o Present Perfect e o 

Simple Past (utilize 

marcadores de texto para 

ajudar na visualização); 

Q8 sublinhar a forma verbal 

mais apropriada para 



completar o dialógo entre 

Nick e Kim. 

 Q9 aplicar o tempo verbal 

correto observando as 

palavras chave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano  
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Língua Portuguesa 

Gramática – Sinais de 

pontuação 

 

✔ Rever a videoaula sobre 

sinais de pontuação; 

✔ Revisar o conteúdo 

“sinais de pontuação” (páginas 

152 e 153); 

✔ Responder às atividades 

das páginas 151 a 156 

(Gramática). 

 

 

Filosofia 

Pense a Respeito 

(páginas 24 e 25) 

Videoaula de correção da 

página 23 do livro didático. 

Leitura das páginas 24 e 25. 

Responder as questões da 25.    

Exercícios no livro didático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Matemática 

Operações com radicais 

Atividade- livro 

Paginas194 e 196 

 

Matemática 

e Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividade- livro 

Páginas: Aprofunde 201 202 

 

 

Arte  

CAPÍTULO 2 

ARTE COMO 

REPRESENTAÇÃO 

Como dar movimento ao 

desenho ou à pintura? pág. 26 

e 27 

Seção Pratique: atividades 7 

a 9 pág. 27 e 28 

08:05 

 

 

 

 

 

Língua Inglesa 

PRESENT PERFECT (SINCE X 

FOR) 

  Acessar a plataforma google 

classroom. 

Assistir os vídeos anexados. 

Fazer a simulação no google 

forms. 

  Ler a sessão 

COMMUNICATION (p.17 do 

livro). Responder a Q7 e Q8 

 

Língua Portuguesa 

Gramática – Sinais de 

pontuação 

✔ Correção das 

atividades das páginas 151 a 

156 (disponível na plataforma). 

 

 

Física 

● Introdução à Gravitação 

Universal 

● Lei da Gravitação 

Universal 

As leis de Kepler 

vídeo aula 15/04/2020, carga 

horária 1h) Lista de exercício de 

Física. Gravitação Universal 

Entrega da Lista de exercício 

22/04/2020 

 

Língua Portuguesa 

Capítulo 2 - Texto de divulgação 

científica. 

✔ Ler, destacar os 

elementos importantes e montar 

um esquema das páginas 71 e 

72 (Livro didático - FTD); 

✔ Responder aos 

exercícios das páginas 73 a 75. 

Verificar o gabarito das páginas 

73 a 75. 

 

História 

Revolução Russa 

Videoaula – Parte 2 – 

Revolução Russa 

Plataformas: Iônica e Google 

Sala de Aula 

 

Respostas das questões 1 a 

13 nas páginas 416 a 425 do 

livro. 



contextualizando o uso dos 

termos SINCE e FOR. 

 

08:55 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

Dinâmica do poder no espaço 

global 

 

Revisando conteúdo (Ler, grifar 

e refletir sobre tudo que você 

considerou relevante para sua 

aprendizagem. Páginas 483 

capítulo 2. 

 

 

História  

Revolução Russa 

Videoaula – Parte 1 – 

Revolução Russa  

Plataformas: Iônica e Google 

Sala de Aula 

 

Matemática 

Racionalização de denominadores 

Atividade- livro 

Paginas 198 

 

Geografia 

Dinâmica do poder no espaço 

global 

Ler, grifar e refletir sobre tudo 

que você considerou relevante 

para sua aprendizagem. 

Páginas 484,485 e 486 do 

capítulo 2 . 

  

 

Educação Religiosa 

Fazendo descobertas. 

Aula 2 

Pesquisar qual e a doutrina, 

valores e ritos do 

Cristianismo.  

Fazer um resumo da pesquisa 

com as características 

pedidas acima. Para melhor 

visualização pode ser feito um 

quadro com os valores, ritos e 

doutrinas. 

Unidade 3 do  livro; Crescer 

com alegria é fé 9. 2ed São 

Paulo:  FTD, 2019 

10:10 

 

 

 

 

 

 

 

Química 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do livro, 

assistir a vídeo aula, E01- 

Famílias ou Grupos, Realizar 

as atividades do livro e 

atividades extras que serão 

enviadas. 

 

Educação Física  

Conscientização Corporal. 

Ginástica de Condicionamento. 

1. Realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a ginástica 

de condicionamento físico. 

2. Realizar um resumo 

sobre a pesquisa. 

 

 

Língua Inglesa 

  Assistir a video aula sobre 

PRESENT PERFECT X SIMPLE 

PAST. 

  Acessar a plataforma google 

classroom e assistir o vídeo 

anexados na simulação no google 

forms. 

  Q6 e 7 identificar quando usar o 

Present Perfect e o Simple Past 

(utilize marcadores de texto para 

ajudar na visualização); 

 

Educação Física  

Conscientização Corporal. 

Ginástica de Condicionamento. 

1. Realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a ginástica 

de condicionamento físico. 

2. Realizar um resumo 

sobre a pesquisa. 

 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividade- livro 

Páginas : Sintetize 203 

Plataforma Google Class 



Q8 sublinhar a forma verbal mais 

apropriada para completar o 

dialógo entre Nick e Kim. 

 Q9 aplicar o tempo verbal correto 

observando as palavras chave 

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividades – livro 

Páginas: 189 e 191. 

 

 

Educação Religiosa 

Educação Religiosa 

Crescer em valores. 

Aula 1  

Ler, interpreta e realizar a 

atividade da pág 49 

 

 

Química 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do livro, 

assistir a vídeo aula, E02-Período 

e E03-Divisões da Tabela 

Periódica, Realizar as atividades 

do livro e atividades extras que 

serão enviadas. 

 

 

Redação 

  Produção de texto 

argumentativo. 

Após a visualização da 

vídeoaula referente ao 

desenvolvimento do texto 

dissertativo-argumentativo o 

discente deve imprimir a 

redação disponível no portal e 

produzir o desenvolvimento que 

está faltando. 

 

Obs: Deve-se seguir o projeto 

de texto apresentado na 

introdução, ou seja, seguir a 

sequência do arg.1 e arg.2, para 

construir seus argumentos e a 

fundamentação. 

 

Língua Portuguesa  

Capítulo 2 – Acentuação 

gráfica 

✔ Assistir à videoaula 

sobre Acentuação gráfica; 

✔ Ler e identificar os 

elementos importantes das 

páginas 75 e 76 (Livro didático 

- FTD); 

✔ Responder aos 

exercícios das páginas 77, 78, 

81, 82 e 83. 

A correção da atividade será 

realizada na próxima semana. 

 

O esquema das páginas 71 e 

72 deverá ser encaminhado 

para o e-mail até o dia 16/04, 

no mesmo horário da aula 

presencial da respectiva 

turma. 

 

 

 

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano  

Período de 13 a 17 de abril de 2020 

Turma: 194 

Horário  2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira 

07:15 

 

 

Química 

 

Educação Religiosa 

 

História  

 

Língua Portuguesa 

 

Educação Religiosa 



 

 

 

 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do livro, 

assistir a vídeo aula, E01- 

Famílias ou Grupos, Realizar 

as atividades do livro e 

atividades extras que serão 

enviadas. 

Crescer em valores. 

Aula 1  

Ler, interpreta e realizar a 

atividade da pág 49 

 

Revolução Russa 

Videoaula – Parte 1 – Revolução 

Russa  

Plataformas: Iônica e Google Sala 

de Aula 

Capítulo 2 - Texto de divulgação 

científica. 

✔ Ler, destacar os 

elementos importantes e montar 

um esquema das páginas 71 e 

72 (Livro didático - FTD); 

✔ Responder aos 

exercícios das páginas 73 a 75. 

Verificar o gabarito das páginas 

73 a 75. 

Fazendo descobertas. 

Aula 2 

Pesquisar qual e a doutrina, 

valores e ritos do 

Cristianismo.  

Fazer um resumo da pesquisa 

com as características 

pedidas acima. Para melhor 

visualização pode ser feito um 

quadro com os valores, ritos e 

doutrinas. 

Unidade 3 do  livro; Crescer 

com alegria é fé 9. 2ed São 

Paulo:  FTD, 2019 

08:05 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

Gramática – Sinais de pontuação 

 

✔ Rever a videoaula sobre 

sinais de pontuação; 

✔ Revisar o conteúdo 

“sinais de pontuação” (páginas 

152 e 153); 

✔ Responder às atividades 

das páginas 151 a 156 

(Gramática). 

 

 

Geografia 

Dinâmica do poder no espaço 

global 

 

Revisando conteúdo (Ler, grifar 

e refletir sobre tudo que você 

considerou relevante para sua 

aprendizagem. Páginas 483 

capítulo 2. 

 

 

Matemática 

Racionalização de denominadores 

Atividade- livro 

Paginas 198 

 

Física 

● Introdução à Gravitação 

Universal 

● Lei da Gravitação 

Universal 

As leis de Kepler 

vídeo aula 16/04/2020, carga 

horária 1h) Lista de exercício 

de Física. Gravitação Universal 

Entrega da Lista de exercício 

23/04/2020 

 

Língua Inglesa 

  Assistir a video aula sobre 

PRESENT PERFECT X 

SIMPLE PAST. 

  Acessar a plataforma google 

classroom e assistir o vídeo 

anexados na simulação no 

google forms. 

  Q6 e 7 identificar quando 

usar o Present Perfect e o 

Simple Past (utilize 

marcadores de texto para 

ajudar na visualização); 

Q8 sublinhar a forma verbal 

mais apropriada para 

completar o dialógo entre 

Nick e Kim. 



 Q9 aplicar o tempo verbal 

correto observando as 

palavras chave 

08:55  

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividades – livro 

Páginas: 189 e 191. 

 

 

Matemática 

Operações com radicais 

Atividade- livro 

Paginas194 e 196 

 

Química 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do livro, 

assistir a vídeo aula, E02-Período 

e E03-Divisões da Tabela 

Periódica, Realizar as atividades 

do livro e atividades extras que 

serão enviadas. 

 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividade- livro 

Páginas: Aprofunde 201 e 202 

 

 

Filosofia 

Pense a Respeito 

(páginas 24 e 25) 

Videoaula de correção da 

página 23 do livro didático. 

Leitura das páginas 24 e 25. 

Responder as questões da 25.    

Exercícios no livro didático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10:10  

Arte 

CAPÍTULO 2 

ARTE COMO 

REPRESENTAÇÃO 

Como dar movimento ao 

desenho ou à pintura? pág. 26 e 

27 

Seção Pratique: atividades 7 a 9 

pág. 27 e 28 

 

Educação Física  

Conscientização Corporal. 

Ginástica de Condicionamento. 

Realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a ginástica 

de condicionamento físico. 

Realizar um resumo sobre a 

pesquisa. 

 

 

Geografia 

Dinâmica do poder no espaço 

global 

Ler, grifar e refletir sobre tudo que 

você considerou relevante para 

sua aprendizagem. Páginas 

484,485 e 486 do capítulo 2 . 

 

 

Educação Física  

Conscientização Corporal. 

Ginástica de Condicionamento. 

Realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a ginástica 

de condicionamento físico. 

Realizar um resumo sobre a 

pesquisa. 

 

 

Língua Portuguesa 

Capítulo 2 – Acentuação 

gráfica 

✔ Assistir à videoaula 

sobre Acentuação gráfica; 

✔ Ler e identificar os 

elementos importantes das 

páginas 75 e 76 (Livro didático 

– FTD); 

✔ Responder aos 

exercícios das páginas 77, 78, 

81, 82 e 83. 

A correção da atividade será 

realizada na próxima semana. 

 

O esquema das páginas 71 e 

72 deverá ser encaminhado 

para o e-mail até o dia 16/04, 

no mesmo horário da aula 

presencial da respectiva 

turma. 

11:00 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

Gramática – Sinais de 

pontuação 

 

Língua Inglesa 

PRESENT PERFECT (SINCE 

X FOR) 

 

Redação 

  Produção de texto 

argumentativo. 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

 

História 

Revolução Russa 



 

 

 

✔ Correção das atividades 

das páginas 151 a 156 

(disponível na plataforma). 

 

  Acessar a plataforma google 

classroom. 

Assistir os vídeos anexados. 

Fazer a simulação no google 

forms. 

  Ler a sessão 

COMMUNICATION (p.17 do 

livro). Responder a Q7 e Q8 

contextualizando o uso dos 

termos SINCE e FOR. 

 

Após a visualização da vídeoaula 

referente ao desenvolvimento do 

texto dissertativo-argumentativo o 

discente deve imprimir a redação 

disponível no portal e produzir o 

desenvolvimento que está 

faltando. 

 

Obs: Deve-se seguir o projeto de 

texto apresentado na introdução, 

ou seja, seguir a sequência do 

arg.1 e arg.2, para construir seus 

argumentos e a fundamentação. 

Atividade- livro 

Páginas : Sintetize 203 

Plataforma Google Class 

Videoaula – Parte 2 – 

Revolução Russa 

Plataformas: Iônica e Google 

Sala de Aula 

 

Respostas das questões 1 a 

13 nas páginas 416 a 425 do 

livro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano  

Período de 13 a 17 de abril de 2020 

Turma: 195 

Horário  2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira 

07:15  

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividades – livro 

Páginas: 189 e 191. 

 

 

Matemática 

Operações com radicais 

Atividade- livro 

Paginas194 e 196 

 

Arte 

CAPÍTULO 2 

ARTE COMO 

REPRESENTAÇÃO 

Como dar movimento ao 

desenho ou à pintura? pág. 26 

e 27 

Seção Pratique: atividades 7 

a 9 pág. 27 e 28 

 

Geografia 

Dinâmica do poder no espaço 

global 

Ler, grifar e refletir sobre tudo 

que você considerou relevante 

para sua aprendizagem. 

Páginas 484,485 e 486 do 

capítulo 2 . 

 

 

Língua Portuguesa 

Capítulo 2 – Acentuação 

gráfica 

✔ Assistir à videoaula 

sobre Acentuação gráfica; 

✔ Ler e identificar os 

elementos importantes das 

páginas 75 e 76 (Livro didático 

- FTD); 

✔ Responder aos 

exercícios das páginas 77, 78, 

81, 82 e 83. 

A correção da atividade será 

realizada na próxima semana. 

 

O esquema das páginas 71 e 

72 deverá ser encaminhado 

para o e-mail até o dia 16/04, 

no mesmo horário da aula 

presencial da respectiva 

turma. 



08:05 

 

 

 

 

 

 

Química 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do livro, 

assistir a vídeo aula, E01- 

Famílias ou Grupos, Realizar 

as atividades do livro e 

atividades extras que serão 

enviadas. 

 

Filosofia 

Pense a Respeito 

(páginas 24 e 25) 

Videoaula de correção da página 23 

do livro didático. 

Leitura das páginas 24 e 25. 

Responder as questões da 25.    

Exercícios no livro didático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Educação Religiosa 

Fazendo descobertas. 

Aula 2 

Pesquisar qual e a doutrina, 

valores e ritos do 

Cristianismo.  

Fazer um resumo da pesquisa 

com as características 

pedidas acima. Para melhor 

visualização pode ser feito um 

quadro com os valores, ritos e 

doutrinas. 

Unidade 3 do  livro; Crescer 

com alegria é fé 9. 2ed São 

Paulo:  FTD, 2019 

 

Redação 

  Produção de texto 

argumentativo. 

Após a visualização da 

vídeoaula referente ao 

desenvolvimento do texto 

dissertativo-argumentativo o 

discente deve imprimir a 

redação disponível no portal e 

produzir o desenvolvimento que 

está faltando. 

 

Obs: Deve-se seguir o projeto 

de texto apresentado na 

introdução, ou seja, seguir a 

sequência do arg.1 e arg.2, 

para construir seus argumentos 

e a fundamentação. 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividade- livro 

Páginas : Sintetize 203 

Plataforma Google Class 

08:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Inglesa 

PRESENT PERFECT (SINCE X 

FOR) 

  Acessar a plataforma google 

classroom. 

Assistir os vídeos anexados. 

Fazer a simulação no google 

forms. 

  Ler a sessão 

COMMUNICATION (p.17 do 

livro). Responder a Q7 e Q8 

contextualizando o uso dos 

termos SINCE e FOR. 

 

 

Língua Portuguesa 

Gramática – Sinais de pontuação 

 

✔ Rever a videoaula sobre 

sinais de pontuação; 

✔ Revisar o conteúdo “sinais 

de pontuação” (páginas 152 e 153); 

✔ Responder às atividades 

das páginas 151 a 156 (Gramática). 

 

 

História  

Revolução Russa 

Videoaula – Parte 1 – 

Revolução Russa  

Plataformas: Iônica e Google 

Sala de Aula 

 

Língua Portuguesa 

Capítulo 2 - Texto de divulgação 

científica. 

 

✔ Ler, destacar os 

elementos importantes e montar 

um esquema das páginas 71 e 

72 (Livro didático - FTD); 

✔ Responder aos 

exercícios das páginas 73 a 75. 

Verificar o gabarito das páginas 

73 a 75. 

 

História 

Revolução Russa 

Videoaula – Parte 2 – 

Revolução Russa 

Plataformas: Iônica e Google 

Sala de Aula 

 

Respostas das questões 1 a 

13 nas páginas 416 a 425 do 

livro. 

10:10 

 

 

Educação Religiosa 

 

Língua Portuguesa 

 

Química 

 

Matemática 

 

Língua Inglesa 



 

 

 

 

 

Crescer em valores. 

Aula 1  

Ler, interpreta e realizar a 

atividade da pág 49 

 

Gramática – Sinais de pontuação 

✔ Correção das atividades 

das páginas 151 a 156 (disponível 

na plataforma). 

 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do 

livro, assistir a vídeo aula, 

E02-Período e E03-Divisões 

da Tabela Periódica, 

Realizar as atividades do livro 

e atividades extras que serão 

enviadas. 

 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividade- livro 

Páginas: Aprofunde 201 e 202 

 

  Assistir a video aula sobre 

PRESENT PERFECT X 

SIMPLE PAST. 

  Acessar a plataforma google 

classroom e assistir o vídeo 

anexados na simulação no 

google forms. 

  Q6 e 7 identificar quando 

usar o Present Perfect e o 

Simple Past (utilize 

marcadores de texto para 

ajudar na visualização); 

Q8 sublinhar a forma verbal 

mais apropriada para 

completar o dialógo entre 

Nick e Kim. 

 Q9 aplicar o tempo verbal 

correto observando as 

palavras chaves 

 

11:00  

Geografia 

Dinâmica do poder no espaço 

global 

 

Revisando conteúdo (Ler, grifar 

e refletir sobre tudo que você 

considerou relevante para sua 

aprendizagem. Páginas 483 

capítulo 2. 

 

 

Educação Física  

Conscientização Corporal. 

Ginástica de Condicionamento. 

Realizar uma pesquisa bibliográfica 

sobre a ginástica de 

condicionamento físico. 

Realizar um resumo sobre a 

pesquisa. 

 

 

Matemática 

Racionalização de 

denominadores 

Atividade- livro 

Paginas 198 

 

Educação Física  

Conscientização Corporal. 

Ginástica de Condicionamento. 

Realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a ginástica 

de condicionamento físico. 

Realizar um resumo sobre a 

pesquisa. 

 

 

Física 

● Introdução à 

Gravitação Universal 

● Lei da Gravitação 

Universal 

As leis de Kepler 

vídeo aula 17/04/2020, carga 

horária 1h) Lista de exercício 

de Física. Gravitação 

Universal 

Entrega da Lista de exercício 

24/04/2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano  

Período de 13 a 17 de abril de 2020 

Turma: 196 

Horário  2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira 

13:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Química 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do 

livro, assistir a vídeo aula, 

E01- Famílias ou 

Grupos, Realizar as 

atividades do livro e 

atividades extras que 

serão enviadas. 

 

Educação Religiosa 

Educação Religiosa 

Crescer em valores. 

Aula 1  

Ler, interpreta e realizar a 

atividade da pág 49 

 

 

Língua Portuguesa 

Gramática – Sinais de pontuação 

 

✔ Rever a videoaula sobre 

sinais de pontuação; 

✔ Revisar o conteúdo 

“sinais de pontuação” (páginas 

152 e 153); 

✔ Responder às atividades 

das páginas 151 a 156 

(Gramática). 

 

 

Geografia 

A Organização Geopolítica e 

Econômica do Mundo 

Contemporâneo 

Tema: Concentração da produção 

técnica e científica (FTD – Módulo 

1 – Págs.: 488 e 491) 

Atividade:  FTD – Módulo 1 – 

Págs.: 489, 490 e 492 

Vídeo de apoio: 

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

=I93btdCZ8ds 

AMPLIE: FTD – Módulo 1 – Págs.: 

493. 

APROFUNDE: FTD – Módulo 1 – 

Págs.: 494. 

SINTETIZE: FTD – Módulo 1 – 

Págs.: 495. 

Videoaulas de correção das 

atividades do módulo 1 – Págs.: 

486, 487, 489, 490, 492, 493, 494 e 

495 

 

Língua Portuguesa 

Capítulo 2 – Acentuação gráfica 

✔ Assistir à videoaula sobre 

Acentuação gráfica; 

✔ Ler e identificar os 

elementos importantes das páginas 

75 e 76 (Livro didático - FTD); 

✔ Responder aos exercícios 

das páginas 77, 78, 81, 82 e 83. 

A correção da atividade será 

realizada na próxima semana. 

 

O esquema das páginas 71 e 72 

deverá ser encaminhado para o e-

mail até o dia 16/04, no mesmo 

horário da aula presencial da 

respectiva turma. 

14:05 

 

 

 

 

Arte 

CAPÍTULO 2 

ARTE COMO 

REPRESENTAÇÃO 

Como dar movimento ao 

desenho ou à pintura? 

pág. 26 e 27 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividades – livro 

Páginas: 189 e 191. 

 

 

Matemática 

Racionalização de 

denominadores 

Atividade- livro 

Paginas 198 

 

Língua Portuguesa 

Gramática – Sinais de pontuação 

✔ Correção das atividades 

das páginas 151 a 156 (disponível 

na plataforma). 

 

 

Filosofia 

Pense a Respeito 

(páginas 24 e 25) 

Videoaula de correção da página 23 

do livro didático. 

Leitura das páginas 24 e 25. 

Responder as questões da 25.    

Exercícios no livro didático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=I93btdCZ8ds
https://www.youtube.com/watch?v=I93btdCZ8ds


Seção Pratique: 

atividades 7 a 9 pág. 27 e 

28 

14:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

Corporações e 

organismos internacionais 

Tema: Nova Ordem 

Mundial  (FTD – Módulo 1 

– Págs.: 483 a 486) 

Atividade:  FTD – Módulo 

1 – Págs.: 486 e 487 

Vídeo de apoio:   

https://www.youtube.com/

watch?v=1-1z2vT-_HU 

 

Redação 

  Produção de texto 

argumentativo. 

Após a visualização da 

vídeoaula referente ao 

desenvolvimento do texto 

dissertativo-argumentativo o 

discente deve imprimir a 

redação disponível no portal e 

produzir o desenvolvimento 

que está faltando. 

 

Obs: Deve-se seguir o projeto 

de texto apresentado na 

introdução, ou seja, seguir a 

sequência do arg.1 e arg.2, 

para construir seus 

argumentos e a 

fundamentação. 

 

Química 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do livro, 

assistir a vídeo aula, E02-

Período e E03-Divisões da 

Tabela Periódica, Realizar as 

atividades do livro e atividades 

extras que serão enviadas. 

 

 

Física 

● Introdução à Gravitação 

Universal 

● Lei da Gravitação 

Universal 

As leis de Kepler 

vídeo aula 16/04/2020, carga 

horária 1h) Lista de exercício de 

Física. Gravitação Universal 

Entrega da Lista de exercício 

23/04/2020 

 

Educação Religiosa 

Fazendo descobertas. 

Aula 2 

Pesquisar qual e a doutrina, valores 

e ritos do Cristianismo.  

Fazer um resumo da pesquisa com 

as características pedidas acima. 

Para melhor visualização pode ser 

feito um quadro com os valores, ritos 

e doutrinas. 

Unidade 3 do  livro; Crescer com 

alegria é fé 9. 2ed São Paulo:  FTD, 

2019 

16:10 

 

 

 

 

 

 

História  

Revolução Russa 

Videoaula – Parte 1 – 

Revolução Russa  

Plataformas: Iônica e 

Google Sala de Aula 

 

Matemática 

Operações com radicais 

Atividade- livro 

Paginas194 e 196 

 

História 

Revolução Russa 

Videoaula – Parte 2 – Revolução 

Russa 

Plataformas: Iônica e Google 

Sala de Aula 

 

Respostas das questões 1 a 13 

nas páginas 416 a 425 do livro. 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividade- livro 

Páginas: Aprofunde 201 e 202 

 

 

Língua Inglesa 

No livro “Team Up 4”, fazer os 

exercícios 8 e 9, na página 19, com 

a ajuda de um dicionário (se 

necessário). 

17:00 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Física 

Conscientização Corporal. 

Ginástica de 

Condicionamento. 

Realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a 

 

Língua Inglesa  

No livro “Team Up 4”, fazer os 

exercícios 7 e 8, na página 17. 

Consultar a explicação e 

 

Educação Física 

Conscientização Corporal. 

Ginástica de Condicionamento. 

Realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a ginástica de 

condicionamento físico. 

 

Língua Portuguesa 

Capítulo 2 – Texto de divulgação 

científica. 

 

✔ Ler, destacar os 

elementos importantes e montar 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividade- livro 

Páginas : Sintetize 203 

Plataforma Google Class 

https://www.youtube.com/watch?v=1-1z2vT-_HU
https://www.youtube.com/watch?v=1-1z2vT-_HU


 ginástica de 

condicionamento físico. 

1. Realizar um 

resumo sobre a pesquisa. 

 

revisão enviada via “Central de 

Downloads” da escola. Lista 1. 

 

Realizar um resumo sobre a 

pesquisa. 

 

um esquema das páginas 71 e 72 

(Livro didático – FTD); 

✔ Responder aos exercícios 

das páginas 73 a 75. 

Verificar o gabarito das páginas 73 

a 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano  

Período de 13 a 17 de abril de 2020 

Turma: 197 

Horário  2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira 

13:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

Gramática – Sinais de 

pontuação 

 

✔ Rever a videoaula sobre 

sinais de pontuação; 

✔ Revisar o conteúdo 

“sinais de pontuação” (páginas 

152 e 153); 

✔ Responder às atividades 

das páginas 151 a 156 

(Gramática). 

 

 

Língua Inglesa  

 

No livro “Team Up 4”, fazer os 

exercícios 7 e 8, na página 17. 

Consultar a explicação e 

revisão enviada via “Central de 

Downloads” da escola. Lista 1. 

 

Química 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do livro, 

assistir a vídeo aula, E02-

Período e E03-Divisões da 

Tabela Periódica, Realizar as 

atividades do livro e atividades 

extras que serão enviadas. 

 

 

Arte  

CAPÍTULO 2 

ARTE COMO 

REPRESENTAÇÃO 

Como dar movimento ao 

desenho ou à pintura? pág. 26 

e 27 

Seção Pratique: atividades 7 a 

9 pág. 27 e 28 

 

Língua Inglesa 

 

No livro “Team Up 4”, fazer os 

exercícios 8 e 9, na página 19, 

com a ajuda de um dicionário 

(se necessário). 

14:05  

História  

Revolução Russa 

Videoaula – Parte 1 – Revolução 

Russa  

Plataformas: Iônica e Google 

Sala de Aula 

 

História 

Revolução Russa 

Videoaula – Parte 2 – 

Revolução Russa 

Plataformas: Iônica e Google 

Sala de Aula 

 

Respostas das questões 1 a 13 

nas páginas 416 a 425 do livro. 

 

Língua portuguesa 

Gramática – Sinais de pontuação 

 

✔ Correção das atividades 

das páginas 151 a 156 

(disponível na plataforma). 

 

 

 

Matemática 

Racionalização de 

denominadores 

Atividade- livro 

Paginas 198 

 

Geografia 

A Organização Geopolítica e 

Econômica do Mundo 

Contemporâneo 

Tema: Concentração da 

produção técnica e científica 

(FTD – Módulo 1 – Págs.: 488 e 

491) 

Atividade:  FTD – Módulo 1 – 

Págs.: 489, 490 e 492 

Vídeo de apoio: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=I93btdCZ8ds 

AMPLIE: FTD – Módulo 1 – 

Págs.: 493. 

APROFUNDE: FTD – Módulo 1 

– Págs.: 494. 

https://www.youtube.com/watch?v=I93btdCZ8ds
https://www.youtube.com/watch?v=I93btdCZ8ds


SINTETIZE: FTD – Módulo 1 – 

Págs.: 495. 

Videoaulas de correção das 

atividades do módulo 1 – Págs.: 

486, 487, 489, 490, 492, 493, 

494 e 495 

14:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Química 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do livro, 

assistir a vídeo aula, E01- 

Famílias ou Grupos, Realizar 

as atividades do livro e 

atividades extras que serão 

enviadas. 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividades – livro 

Páginas: 189 e 191. 

 

 

Matemática 

Operações com radicais 

Atividade- livro 

Paginas194 e 196 

 

Língua Portuguesa 

Capítulo 2 – Acentuação 

gráfica 

✔ Assistir à videoaula 

sobre Acentuação gráfica; 

✔ Ler e identificar os 

elementos importantes das 

páginas 75 e 76 (Livro didático 

- FTD); 

✔ Responder aos 

exercícios das páginas 77, 78, 

81, 82 e 83. 

A correção da atividade será 

realizada na próxima semana. 

 

O esquema das páginas 71 e 

72 deverá ser encaminhado 

para o e-mail até o dia 16/04, 

no mesmo horário da aula 

presencial da respectiva turma. 

 

Filosofia 

Pense a Respeito 

(páginas 24 e 25) 

Videoaula de correção da 

página 23 do livro didático. 

Leitura das páginas 24 e 25. 

Responder as questões da 25.    

Exercícios no livro didático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

16:10 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

Corporações e organismos 

internacionais 

Tema: Nova Ordem Mundial  

(FTD – Módulo 1 – Págs.: 483 a 

486) 

Atividade:  FTD – Módulo 1 – 

Págs.: 486 e 487 

Vídeo de apoio:   

https://www.youtube.com/watch

?v=1-1z2vT-_HU 

 

Educação Religiosa 

Crescer em valores. 

Aula 1  

Ler, interpreta e realizar a 

atividade da pág 49 

 

 

Língua Portuguesa 

Capítulo 2 - Texto de divulgação 

científica. 

 

✔ Ler, destacar os 

elementos importantes e montar 

um esquema das páginas 71 e 72 

(Livro didático - FTD); 

✔ Responder aos exercícios 

das páginas 73 a 75. 

Verificar o gabarito das páginas 

73 a 75. 

 

Física 

● Introdução à 

Gravitação Universal 

● Lei da Gravitação 

Universal 

As leis de Kepler 

vídeo aula 16/04/2020, carga 

horária 1h) Lista de exercício 

de Física. Gravitação Universal 

Entrega da Lista de exercício 

23/04/2020 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividade- livro 

Páginas : Sintetize 203 

Plataforma Google Class 

https://www.youtube.com/watch?v=1-1z2vT-_HU
https://www.youtube.com/watch?v=1-1z2vT-_HU


17:00 

 

 

 

 

Educação Física 

Conscientização Corporal. 

Ginástica de Condicionamento. 

Realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a ginástica de 

condicionamento físico. 

Realizar um resumo sobre a 

pesquisa. 

 

 

Redação 

  Produção de texto 

argumentativo. 

Após a visualização da 

vídeoaula referente ao 

desenvolvimento do texto 

dissertativo-argumentativo o 

discente deve imprimir a 

redação disponível no portal e 

produzir o desenvolvimento que 

está faltando. 

 

Obs: Deve-se seguir o projeto 

de texto apresentado na 

introdução, ou seja, seguir a 

sequência do arg.1 e arg.2, 

para construir seus argumentos 

e a fundamentação. 

 

Educação Física 

Conscientização Corporal. 

Ginástica de Condicionamento. 

Realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a ginástica de 

condicionamento físico. 

Realizar um resumo sobre a 

pesquisa. 

 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividade- livro 

Páginas: Aprofunde 201 e 202 

 

 

Educação Religiosa 

Fazendo descobertas. 

Aula 2 

Pesquisar qual e a doutrina, 

valores e ritos do Cristianismo.  

Fazer um resumo da pesquisa 

com as características pedidas 

acima. Para melhor 

visualização pode ser feito um 

quadro com os valores, ritos e 

doutrinas. 

Unidade 3 do  livro; Crescer 

com alegria é fé 9. 2ed São 

Paulo:  FTD, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano  

Período de 13 a 17 de abril de 2020 

Turma: 198 

Horário  2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira 

13:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redação 

  Produção de texto 

argumentativo. 

Após a visualização da 

vídeoaula referente ao 

desenvolvimento do texto 

dissertativo-

argumentativo o discente 

deve imprimir a redação 

disponível no portal e 

produzir o 

desenvolvimento que está 

faltando. 

 

Obs: Deve-se seguir o 

projeto de texto 

apresentado na 

introdução, ou seja, seguir 

a sequência do arg.1 e 

arg.2, para construir seus 

argumentos e a 

fundamentação. 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividades – livro 

Páginas: 189 e 191. 

 

 

Arte  

CAPÍTULO 2 

ARTE COMO 

REPRESENTAÇÃO 

Como dar movimento ao 

desenho ou à pintura? pág. 26 

e 27 

Seção Pratique: atividades 7 a 

9 pág. 27 e 28 

 

Língua Portuguesa 

Capítulo 2 – Acentuação gráfica 

✔ Assistir à videoaula sobre 

Acentuação gráfica; 

✔ Ler e identificar os 

elementos importantes das páginas 

75 e 76 (Livro didático - FTD); 

✔ Responder aos exercícios 

das páginas 77, 78, 81, 82 e 83. 

A correção da atividade será 

realizada na próxima semana. 

 

O esquema das páginas 71 e 72 

deverá ser encaminhado para o e-

mail até o dia 16/04, no mesmo 

horário da aula presencial da 

respectiva turma. 

 

Filosofia 

Pense a Respeito 

(páginas 24 e 25) 

Videoaula de correção da página 

23 do livro didático. 

Leitura das páginas 24 e 25. 

Responder as questões da 25.    

Exercícios no livro didático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

14:05 

 

 

 

 

Química 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do 

livro, assistir a vídeo aula, 

E01- Famílias ou 

 

Educação Física 

Conscientização Corporal. 

Ginástica de Condicionamento. 

 

Química 

Módulo 1 

Ler a página 300 a 303 do livro, 

assistir a vídeo aula, E02-

Período e E03-Divisões da 

 

História 

Revolução Russa 

Videoaula – Parte 2 – Revolução 

Russa 

 

Língua Inglesa 

 

No livro “Team Up 4”, fazer os 

exercícios 8 e 9, na página 19, 



Grupos, Realizar as 

atividades do livro e 

atividades extras que 

serão enviadas. 

Realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a ginástica de 

condicionamento físico. 

Realizar um resumo sobre a 

pesquisa. 

 

Tabela Periódica, Realizar as 

atividades do livro e atividades 

extras que serão enviadas. 

 

Plataformas: Iônica e Google Sala 

de Aula 

 

Respostas das questões 1 a 13 nas 

páginas 416 a 425 do livro. 

com a ajuda de um dicionário (se 

necessário). 

14:55 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

Gramática – Sinais de 

pontuação 

 

✔ Rever a videoaula 

sobre sinais de 

pontuação; 

✔ Revisar o 

conteúdo “sinais de 

pontuação” (páginas 152 

e 153); 

✔ Responder às 

atividades das páginas 

151 a 156 (Gramática). 

 

 

Educação Religiosa 

Crescer em valores. 

Aula 1  

Ler, interpreta e realizar a 

atividade da pág 49 

 

 

Língua Portuguesa 

Capítulo 2 - Texto de 

divulgação científica. 

 

✔ Ler, destacar os 

elementos importantes e 

montar um esquema das 

páginas 71 e 72 (Livro didático - 

FTD); 

✔ Responder aos 

exercícios das páginas 73 a 75. 

Verificar o gabarito das páginas 

73 a 75. 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividade- livro 

Páginas: Aprofunde 201 e 202 

 

 

Matemática 

Potenciação e Radiciação 

Propriedades 

Atividade- livro 

Páginas : Sintetize 203 

Plataforma Google Class 

16:10 

 

 

 

 

 

 

 

] 

 

 

 

 

 

Língua Inglesa 

 

No livro “Team Up 4”, 

fazer os exercícios 7 e 8, 

na página 17. Consultar a 

explicação e revisão 

enviada via “Central de 

Downloads” da escola. 

Lista 1. 

 

Geografia 

Corporações e organismos 

internacionais 

Tema: Nova Ordem Mundial  

(FTD – Módulo 1 – Págs.: 483 a 

486) 

Atividade:  FTD – Módulo 1 – 

Págs.: 486 e 487 

Vídeo de apoio:   

https://www.youtube.com/watch?

v=1-1z2vT-_HU 

 

Matemática 

Racionalização de 

denominadores 

Atividade- livro 

Paginas 198 

 

Geografia 

A Organização Geopolítica e 

Econômica do Mundo 

Contemporâneo 

Tema: Concentração da produção 

técnica e científica (FTD – Módulo 1 

– Págs.: 488 e 491) 

Atividade:  FTD – Módulo 1 – 

Págs.: 489, 490 e 492 

Vídeo de apoio: 

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

I93btdCZ8ds 

AMPLIE: FTD – Módulo 1 – Págs.: 

493. 

APROFUNDE: FTD – Módulo 1 – 

Págs.: 494. 

 

Educação Religiosa 

Fazendo descobertas. 

Aula 2 

Pesquisar qual e a doutrina, 

valores e ritos do Cristianismo.  

Fazer um resumo da pesquisa 

com as características pedidas 

acima. Para melhor visualização 

pode ser feito um quadro com os 

valores, ritos e doutrinas. 

Unidade 3 do  livro; Crescer 

com alegria é fé 9. 2ed São 

Paulo:  FTD, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=1-1z2vT-_HU
https://www.youtube.com/watch?v=1-1z2vT-_HU
https://www.youtube.com/watch?v=I93btdCZ8ds
https://www.youtube.com/watch?v=I93btdCZ8ds


SINTETIZE: FTD – Módulo 1 – 

Págs.: 495. 

Videoaulas de correção das 

atividades do módulo 1 – Págs.: 

486, 487, 489, 490, 492, 493, 494 e 

495 

17:00  

História  

Revolução Russa 

Videoaula – Parte 1 – 

Revolução Russa  

Plataformas: Iônica e 

Google Sala de Aula 

 

Matemática 

Operações com radicais 

Atividade- livro 

Paginas194 e 196 

 

Língua Portuguesa 

Capítulo 2 - Texto de 

divulgação científica. 

✔ Ler, destacar os 

elementos importantes e 

montar um esquema das 

páginas 71 e 72 (Livro didático - 

FTD); 

✔ Responder aos 

exercícios das páginas 73 a 75. 

Verificar o gabarito das páginas 

73 a 75. 

 

Física 

● Introdução à Gravitação 

Universal 

● Lei da Gravitação Universal 

As leis de Kepler 

vídeo aula 16/04/2020, carga 

horária 1h) Lista de exercício de 

Física. Gravitação Universal 

Entrega da Lista de exercício 

23/04/2020 

 

Educação Física 

Conscientização Corporal. 

Ginástica de Condicionamento. 

Realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a ginástica de 

condicionamento físico. 

Realizar um resumo sobre a 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 


