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

preciso entregar
Entrega

LÍNGUA 

PORTUGUESA

Entender a história do livro 

paradidático, Capitães da 

Areia, de Jorge Amado. 

Como a leitura da obra já 

vem sendo efetuada, 

realizar a proposta do 

trabalho dada em sala de 

aula e, se necessário, 

acesse o roteiro enviado. 

Seguir o roteiro de análise 

dado em sala de aula, 

discutir em grupo e redigir 

o produto final do trabalho. 

Trabalho digitado 

referente à obra 

paradidática. E-mail da 

professora: 

portuguesem@icjcorac

aodejesus.com.br

31/03

MATEMÁTICA

• Identificar, representar e 

operacionalizar intervalos de 

conjuntos numéricos.

• Livro didático de 

Matemática (Páginas 64 

a 66)

• Youtube: Operações 

com intervalos

https://youtu.be/OPACJh

L_mLY

Através do livro, página 67.

Conhecimento em 

Ação: Exercícios 4,5,6 

e 7 (Página 67). Envie 

as fotos dos exercícios 

resolvidos para o e-

mail do professor 

dynan.matematica@icj

coracaodejesus.com.b

r

29/mar
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HISTÓRIA

• Surgimento das primeiras 

civilizações – 

desenvolvimento político, 

econômico e cultural;

• Exercícios: -  páginas 

34 e 35 – “Análise de 

Documentos”;

                    - página 41 

– “Análise de 

Documentos”. 

• Material EDEBE – físico 

ou digital

• Resolver os 

exercícios 

• Enviar as resoluções 

para o email do 

professor.

E-mail do professor: 

historia@icjcoracaodej

esus.com.br

29/mar

GEOGRAFIA

· Discutir sobre o ciclo 

hidrológico e distribuição da 

água no planeta, em seus 

diferentes estoques; 

identificar e distinguir 

conceitos da Hidrografia.

Capítulo 3 do Livro 

Didático de Geografia 

(páginas 32 a 43); vídeos 

propostos no Tarefário.

Realizar a leitura atenta do 

Capítulo e fazer 

cuidadosamente as 

atividades solicitadas.

Exercícios do 

Tarefário dessa 

semana, pelo Google 

Sala de Aula. E-mail 

da professora: 

geografiaem@icjcorac

aodejesus.com.br

30/03

FÍSICA
Entender o conceito de 

Aceleração Média

Material EDEBE (página 

75)

Resolver os exercícios e 

enviar para o email do 

professor Exercícios 1, 2, 3 e 4 

das páginas 75 e 76. 

Enviar as resoluções 

dos exercícios para o 

professor: 

fisica@icjcoracaodejes

us.com.br

31/mar

QUÍMICA

Matéria; Mudanças de 

estado físico da Matéria; 

Prorpiedades da Matéria.

M.D.D.; Mapa Mental; 

Exercícios corrigidos; 

Retomada de conteúdo; 

Sites de química; 

www.profpc.com.br; 

www.projetomedicina.co

m.br

Retomada de Conteúdo 

Programático; Elaboração 

de Mapa Mental; 

Elaboração de Resumos; 

Refazer exercícios 

corrigidos; Fazer 

exercícios novos (sites).

Atividade no Portal 

Edebe - campo 

"Avaliações". E-mail 

do professor: 

quimica@icjcoracaode

jesus.com.br

27/mar



ARTE Arte do Egito

Relatório do vídeo sobre 

a Arte Egípcia

Link:

https://www.youtube.com

/watch?v=jaf3GdukhFU

 - Assistir o vídeo.

 - Responder as questões 

sobre a Arte egípcia.

 - Enviar a atividade ao 

email da professora.

 - Guardar a atividade na 

pasta portifólio.

Enviar atividade 

anexada ao site da 

escola no e-mail da 

professora: 

artes@icjcoracaodejes

us.com.br

02/abr

BIOLOGIA

Características gerais dos 

vírus; Principais doenças 

causadas por vírus; 

Características do vírus 

causador da COVID-19; 

Características gerais das 

bactérias; Principais 

doenças causadas por 

bactérias.

Utilize os livros (físico e 

digital) da EDEBE; se 

necessário, assista os 

vídeos indicados pela 

professora.	

Realize a leitura dos 

capítulos 9 e 10 do livro 

didático; elabore mapas 

conceituais; realize 

exercícios de vestibular 

sobre o assunto.	

Atividade (folder e 

formulário do Google 

Forms), conforme as 

orientações 

disponibilizadas no 

Google Sala de Aula. 

E-mail da professora: 

biologia@icjcoracaode

jesus.com.br

28/03

INGLÊS

Ouvir, compreender e 

registrar o comentário 

solicitado. 

Acessar o site conforme 

orientação da folha de 

atividade. 

Ouvir, pelo menos três 

vezes a história e depois 

fazer o registro do 

comentário conforme 

solicitado na folha da 

atividade.

Comentários dos 

textos. Enviá-los por e-

mail. E-mail da 

professora: 

portuguesem@icjcorac

aodejesus.com.br

27/03

ENSINO 

RELIGIOSO

Comparar e interpretar 

textos de diferentes fontes

Livro de ERE/Capítulo 2 

e caderno de JTPV

Leitura, grifo e ficha de 

atividades

Entregar/enviar a ficha 

de atividades 

respondida para o 

email do professor. E-

mail do professor: 

marcelo.historia@icjco

racaodejesus.com.br

27/03



FILOSOFIA

Reflexões a respeito do 

momento atual – Compaixão 

e Solidariedade

Assistir ao vídeo 

indicado: 

https://www.youtube.com

/watch?v=ykXQwpTtHI8

Através de análise dos 

vídeos recomendados.

• Assistir o vídeo : 

YOUTUBE: corona 

Vírus e Dráuzio Varella 

– Mário Sérgio Cortella 

e elaborar um texto 

descrevendo as 

principais ideias 

apresentadas no vídeo 

e, no final, expressar 

sua opinião a respeito 

do que foi 

apresentado. E enviar 

para o e-mail do 

professor: 

historia@icjcoracaodej

esus.com.br

29/mar



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@icjcoracaod

ejesuscom.br ou 

rodrigo.edfisica@icjcorac

aodejesus.com.br

30/03

    REDAÇÃO

Redigir um texto narrativo 

coeso e coerente, utilizando 

os recursos estilísticos do 

discurso direto. 

Seguir as orientações na 

folha da atividade.

Redija seu texto, releia, 

faça as correções 

necessárias e o entregue 

escrito à caneta ou 

digitado. 

Texto pronto digitado 

ou à caneta, via e-

mail, conforme 

solicitado  na folha da 

atividade. E-mail da 

professora: 

portuguesem@icjcorac

aodejesus.com.br

26/03

MC ( Mídias ) 

Identificar o que é ver, viver, 

estar em uma sociedade 

midiática.

Rever as anotações no 

caderno e apresentar 

seu ponto de vista a 

respeito do assunto.

Refletir a respeito do 

assunto e expor seu ponto 

de vista. 

Texto pronto digitado 

ou à caneta, via e-

mail. E-mail da 

professora: 

portuguesem@icjcorac

aodejesus.com.br

24/03


