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

entregar
Entrega

LÍNGUA 

PORTUGUESA

Ler, compreender e interpretar a 

obra paradidática Mensagem, 

de Fernando Pessoa.

Leitura do livro paradidático 

e discussão em grupo. 

Consulte o roteiro do 

trabalho que fora enviado. 

Leia os poemas, discuta 

fatos a respeito dos 

mesmos em grupo e 

anote as informações 

necessárias para realizar 

o trabalho. 

Trabalho digitado, conforme 

solicitação no início do 

trimestre. E-mail da professora: 

portuguesem@icjcoracaodejesu

s.com.br

31/03

MATEMÁTICA • Distância entre dois pontos.

• Livro didático de 

Matemática 

• E nos links abaixo

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZJ5Aqwcx9f4

https://www.youtube.com/w

atch?v=VQZC0Irmx6g

Assista ao vídeo indicado 

e realize a lista de 

exercícios anexada ao site 

da escola.

Realizar a lista de exercícios 

anexada no site da escola e 

enviar para o e-mail: 

matematicaem@icjcoracaodeje

sus.com.br via scan ou foto

29/mar

HISTÓRIA
Período Regencial no Brasil – 

política, economia e sociedade.

• Material EDEBE – físico 

ou digital

Leitura e reflexão do 

material didático.

• Exercícios: -  página 32– 

“Conhecimento em ação” e 

enviar resolução para o e-mail: 

historia@icjcoracaodejesus.com

.br

29/mar

GEOGRAFIA

· Analisar diferentes dimensões 

relacionadas à globalização, 

avaliar a globalização enquanto 

perversidade.

Capítulo 3 do Livro Didático 

e documentário "Encontro 

com Milton Santos - o 

mundo visto do lado de cá"

Análise atenta e crítica 

dos materiais sugeridos 

para essa semana

Dissertação sobre o fenômeno 

da Globalização, conforme 

instruções do Tarefário. E-mail 

da professora: 

geografiaem@icjcoracaodejesu

s.com.br

30/mar
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FÍSICA

Entender os conceitos de Corrente Elétrica e a Primeira Lei de Ohm

Material EDEBE
Ler as páginas 49, 50, 51 

e 52.

Exercícios  9, 10, 11, 12 e 13 da 

página 52. E-mail do professor: 

fisica@icjcoracaodejesus.com.b

r

31/mar

QUÍMICA

Balanceamento químico por 

Oxirredução; NOX; Pilhas; 

Metais de sacrifício.

M.D.D.; Mapa Mental; 

Exercícios corrigidos; 

Retomada de conteúdo; 

Sites de química; 

www.profpc.com.br; 

www.projetomedicina.com.b

r

Retomar o conteúdo 

programático; Elaboração 

de Mapa Mental; 

Elaboração de resumos; 

Refazer os exercícios 

corrigidos; Fazer 

exercícios novos (sites)

Atividade no Portal Edebe - 

campo "Avaliações". E-mail do 

professor: 

quimica@icjcoracaodejesus.co

m.br

27/mar

INGLÊS
Interpretação de Texto - 

Simulado ENEM

Folha de Atividade à 

distância

Realizar os exercícios de 

interpretação de texto e 

assistir ao vídeo indicado

Simulado com exercícios. E-

mail da professora: 

teacher.ana@icjcoracaodejesus

.com.br

30/mar

BIOLOGIA

Membranas celulares - 

composição e características 

gerais; proteínas de membranas 

- tipos e funções.

Utilize os livros (físico e 

digital) da EDEBE; se 

necessário, assista os 

vídeos indicados pela 

professora.	

Realize a leitura do 

capítulo 3 (parte referente 

à membrana plasmática e 

proteínas de membrana) 

do livro didático; elabore 

mapas conceituais; realize 

exercícios de vestibular 

sobre o assunto.	

Atividade (Google Formulário e 

Portal Edebê) conforme as 

orientações disponibilizadas no 

Google Sala de Aula. E-mail da 

professora: 

biologia@icjcoracaodejesus.co

m.br

28/03

REDAÇÃO
Redigir um texto de estrutura 

argumentativa. 

Reveja as anotações no 

caderno e correções 

anteriores. 

Leia a proposta com 

atenção, faça as 

anotações necessárias e 

redija seu texto com 

coesão e coerência.

Entregar o texto digitado ou 

escito à caneta, via e-mail. E-

mail da professora: 

portuguesem@icjcoracaodejesu

s.com.br

25/03



ENSINO 

RELIGIOSO

Comparar e interpretar textos de 

diferentes fontes.

Livro de ERE/Capítulo 3 e 

ficha de atividades

Leitura e grifo dos textos 

didáticos e preencher 

ficha de estudos.

Entregar/enviar ficha de 

atividades respondida para o 

email do professor. E-mail do 

professor: 

marcelo.historia@icjcoracaodej

esus.com.br

27/03

FILOSOFIA ,/;t/

Assistir ao vídeo indicado: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ykXQwpTtHI8

Análise do vídeo indicado

• 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. Enviar a atividade 

para o e-mail do professor: 

historia@icjcoracaodejesus.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@icjcoracaodejesus.co

m.br ou 

rodrigo.edfisica@icjcoracaodejesus

.com.br

30/03



ARTES Arte do Egito

Texto do caderno e o vídeo 

sobre a Arte Egípcia

Link:

https://www.youtube.com/w

atch?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.

Fazer a atividade anexada no 

site da escola e enviar para o e-

mail da professora: 

artes@icjcoracaodejesus.com.b

r

29/mar

FAL
Seu nome escrito no idioma 

japonês. 
Pesquisar na internet.

Pesquise, e faça o 

desenho do seu nome e 

anote a história de sua 

construção. 

Entregue o desenho do seu 

nome junto com a história do 

mesmo, via e-mail. E-mail da 

professora: 

portuguesem@icjcoracaodejesu

s.com.br

26/03

CN

Conhecimentos básicos sobre 

anatomia e fisiologia do corpo 

humano

Pesquisar na internet, ou no 

livro EDEBE do 2º ano 

ensino médio.

Pesquise nas fontes 

sugeridas e faça testes 

antes de gravar a versão 

final.

Envie o vídeo, conforme 

orientações no semanário. E-

mail dos professores: 

quimica@icjcoracaodejesus.co

m.br ou 

biologia@icjcoracaodejesus.co

m.br

27/03


