
Disciplinas O que preciso saber? Onde estudar? Como devo estudar?
Atividades que eu preciso 

entregar
Entrega

LÍNGUA 

PORTUGUESA
Frase, oração e período; Pontuação. Capítulo 1 do livro de Português.

As orientações seguem na ficha de 

exercícios.

Responda às questões a 

seguir no caderno de 

português. Não é necessário 

copiar a pergunta. Busque por 

respostas no livro didático e 

no caderno. Responda 

apenas ao que foi solicitado.

20/mar

REDAÇÃO
História das HQ's e linguagem verbal 

e não verbal
Capítulo 1 do livro de Português. -

Finalizar a HQ para entregar 

no primeiro dia de retorno às 

aulas. Esta será uma 

atividade domiciliar de 

redação que perdurará até 

03/Abril. Aos quatro grupos 

cujos rascunhos estão 

comigo: preciso do e-mail de 

um integrante de cada grupo 

com urgência.

03/abr

MATEMÁTICA

Reconhecer figuras simétricas e 

imagens que remetem à ideia de 

simetria; Identificar eixos de simetria; 

Construir figuras simétricas. 

Livro didático de Matemática 

(Página 57-61) e Youtube: 

Simetria  

(https://youtu.be/qFCDfW3C7F

4).

Realize leitura do capítulo 3 do livro 

de didático (Páginas 57 à 60) e 

assista ao vídeo indicado.  

Realize os exercícios 1 ao 7 

(Conhecimento em ação - 

Páginas 61 à 64). Envie as 

fotos dos exercícios 

resolvidos para o e-mail do 

professor: 

dynan.matematica@icjcoraca

odejesus.com.br

22/mar
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HISTÓRIA

É necessário ler e saber interpretar 

textos diversos, mapas, imagens, 

documentos históricos e comparar as 

informações provenientes de 

diferentes fontes.

Livro Unidade 1/Capítulo 2: O 

período medieval – Parte VI. A 

arte medieval (p.58 a 62) e 

Parte VII. A ciência medieval 

(p. 66 a 71).

Leitura do livro didático

Copie e responda as 

questões do plano no 

caderno. Tire foto da 

atividade completa e envie 

para o email do professor 

com seu nome, número e 

turma. E-mail: 

marcelo.historia@icjcoracaod

ejesus.com.br 

22/mar

GEOGRAFIA

Compreender os processos básicos 

da formação da estrutura geológica do 

território brasileiro; Identificar e 

distinguir as principais estruturas 

geológicas do Brasil:

escudos cristalinos, bacias 

sedimentares e dobramentos; Avaliar 

a diversidade e quantidade de 

recursos minerais existentes no

Brasil; Debater sobre a ocorrência de 

atividade vulcânica e de terremotos no

Brasil, em comparação a outros 

países e regiões do mundo; 

Compreender o conceito de solo e 

processos ligados à sua formação; 

Observar a diversidade e qualidade 

dos solos brasileiros; Avaliar os 

impactos socioambientais associados 

à degradação do solo

e outras atividades humanas.

Capítulo 3: Natureza brasileira 

– geologia, solo e relevo 

(páginas 39 a 52); Vídeo “A 

Origem do Petróleo” 

(https://www.youtube.com/watc

h?v=yhzvnpK7hPs); Pesquisas 

sobre os temas discutidos em 

sites com informações

confiáveis.

Leitura integral do Capítulo 3; 

Realização atenta dos exercícios 

solicitados no Tarefário; Elaboração 

de resumos; Observar com atenção 

os mapas indicados.

Exercícios do Tarefário 

disponível no site do colégio.
22/mar

INGLÊS
Ler, interpretar os textos e responder 

às questões referentes ao mesmo.

Reveja os textos anteriores e 

conteúdos trabalhados em 

aula, tanto nos livros quanto 

no caderno.

Em caso de dúvidas de vocabulário, 

buscar o siginificado em um 

dicionário físico. E em caso de 

dúvida maior, perguntar por e-mail 

que responderei.

Responder as atividades I e II 

que foram postadas no site 

do colégio e enviar para o 

meu e-mail: 

portuguesem@icjcoracaodeje

sus.com.br

-



CIÊNCIAS
Características gerais dos seres vivos. Leitura do capítulo 1 do livro 

didático.

Realizar a leitura do capítulo 1 e os 

exercícios do Conhecimento em 

Construção.

Estes exercícios se 

encontram ao fim do capítulo, 

após os exercícios do 

Conhecimento em Ação. Para 

a realização é necessário 

utilizar o Material Didático 

Digital no modo online.

24/mar

ENSINO 

RELIGIOSO

FILOSOFIA

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

A atividade será elaborada para a próxima semana.

A atividade será elaborada para a próxima semana.

A atividade será elaborada para a próxima semana.


