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

entregar
Entrega

ARTE Monocromia

Pesquisar em sites:

O que é a momocromia na 

arte.

Pesquisar o tema Monocromia na 

arte.

 - Fazer um relatório em tópicos ou 

texto corrido sobre o sobre o 

pesquisou.

Enviar a atividade ao email da 

professora

 - Guardar a atividade na 

pasta portifólio. E-mail da 

professora: 

artes@icjcoracaodejesus.co

m.br

29/mar

LÍNGUA 

PORTUGUESA

Conteúdos dos capítulo 2 e conceitos 

sobre sujeito e predicado.

Caderno de português e livro 

didático.

Por meio da leitura atenta e 

realização de exercícios.

Fazer atentamente as 

atividades propostas no Plano 

desta semana: 23 a 

27/março. Postar as fotos do 

caderno no Google sala de 

aula. E-mail da professora: 

portugues@icjcoracaodejesu

s.com.br

27/mar

REDAÇÃO Gêneros: HQ, charge e cartum. Livro didático de português.
Por meio da realização da atividade 

porposta no plano. 

Atividade proposta no plano. 

E-mail da professora: 

portugues@icjcoracaodejesu

s.com.br

27/mar

MATEMÁTICA

Construir um plano cartesiano. 

Localizar pontos num plano 

cartesiano.

Desenhar figuras simétricas no 

plano cartesiano.

Livro didático de Matemática 

(Página 64-68)

Youtube: Plano Cartesiano

https://youtu.be/-4J55d39QOg

Realize leitura do capítulo 3 do 

livro de didático (Páginas 64 a 

68). Assista ao vídeo indicado e 

realize os exercícios das 

páginas 70 e 71, do livro 

didático.

Exercícios 4,5 e 6 

(Conhecimento em ação - 

Páginas 70 e 71). Envie as 

fotos dos exercícios 

resolvidos para o e-mail do 

professor: 

dynan.matematica@icjcoraca

odejesus.com.br

29/mar

HISTÓRIA
Comparar informações e identificar os 

possíveis erros.

Atividades respondidas no 

caderno do capítulo 2 / 

Gabarito.

Autocorreção e apontamentos

Gabarito com apontamentos 

dos erros e/ou dúvidas. E-

mail do professor: 

marcelo.historia@icjcoracaod

ejesus.com.br

27/mar
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GEOGRAFIA

Avaliar os impactos socioambientais 

associados à degradação do solo e 

outras atividades humanas; distinguir 

as principais formas do relevo 

brasileiro; observar formas 

diferenciadas de classificação do 

relevo do Brasil.

Capítulo 3 do Livro Didático 

(páginas 39 a 52); 

apresentação da aula 

disponibilizada no Google Sala 

de Aula

Leitura e grifo do texto didático / 

Responder as questões propostas 

com atenção.

Exercícios propostos no 

Tarefário dessa semana. E-

mail da professora: 

geografiaem@icjcoracaodeje

sus.com.br

30/mar

INGLÊS
Ouvir as histórias e fazer o registro 

das mesmas. 

Acessar o site indicado na 

folha de atividade.

Ouvir a história em silêncio, pelo 

menos três vezes, para que possa 

realizar o registro do que se pede. 

Comentário dos textos 

conforme solicitado na folha 

de atividade. Lá estão todas 

as instruções. E-mail da 

professora: 

portuguesem@icjcoracaodeje

sus.com.br

26/03

CIÊNCIAS
Realizar experimento de cultivo de 

semente.

Experimento de cultivo de 

semente proposto na página 

19, no Material Didático.

Fazer o experimento com cultivo de 

feijão sendo: 4 grãos de feijão no 

algodão com água colocados 

individualmente, totalizando 4 

recipientes. 

Após uma semana de 

observação, responder às 

questões do "Registro e 

Conclusão" da página 20, do 

material didático. Enviar seu 

relatório para o email: 

ciencias@coracaodejesus.co

m.br

31/03

ENSINO 

RELIGIOSO

Redigir texto no gênero biografia. 

Realizar reflexão a respeito de seus 

sonhos e projetos pessoais.

Material Didático Digital, link 

disponível na página 17:  

"vídeo Sonho Missionário de 

Dom Bosco".

Após assistir ao vídeo,  redija uma 

autobiografia e descreva seus 

sonhos. 

Guardar seu texto na pasta 

do Portifólio. E-mail da 

professora: 

ciencias@icjcoracaodejesus.c

om.br

31/03

FILOSOFIA
 Reflexões a respeito do momento 

atual – A Ética nas Relações Sociais.

Assistir o vídeo “Quer Saber? 

Ética ” . Acesso no youtube: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=S48AlTBDSVU&t=83s

A partir das ideias apresentadas 

pelo vídeo, elaborar um texto que 

reflete sobre o que é Ética  e como 

podemos usá-la para vivermos de 

forma mais justa em sociedade.

  

Você poderá apresentar sua 

atividade de forma ilustrada, 

em forma de uma história em 

quadrinhos ou uma ilustração 

que represente o que está 

sendo pedido. Enviar a 

atividade proposta para o 

email do 

professor:historia@icjcoracao

dejesus.com.br

31/03



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

Trabalho de Educação Física

Tema: Basquete

Realizar sua pesquisa por 

meio de livros e sites oficiais 

sobre esporte. 

História do Basquete, onde surgiu, 

origem; 

- Regras específicas do esporte;

- História do Brasil nas olimpíadas, 

equipes masculina e feminina. 

Buscar dados como: número de 

vitórias, derrotas e classificações 

em olimpíadas;

- Atletas Brasileiros destaque, 

masculino e feminino. 

O trabalho deve conter: 

Capa

Sumário

Introdução 

Conteúdo 

Imagens

Conclusão

Referências. Enviar para o e-

mail: 

edfisicaem@icjcoracaodejesu

scom.br ou 

rodrigo.edfisica@icjcoracaod

ejesus.com.br

30/03

    


