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

entregar
Entrega

LÍNGUA 

PORTUGUESA

Conteúdos dos capítulo 1 e 2 do 

livro didático. 

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@icjcoracaodejesus.com

.br

27/mar

REDAÇÃO
Caracterísitcas dos textos 

argumentativos.

Caderno de 

redação.

Por meio da realização da 

atividade porposta no plano. 

Atividade proposta no plano. E-mail 

da professora: 

portugues@icjcoracaodejesus.com

.br

27/mar

GEOMETRIA Semelhanca e congruência
Semelhança de 

Triângulos

Livro didático de Matemática 

Nos links abaixos

https://www.youtube.com/watc

h?v=__vQZhJIK04

https://www.youtube.com/watc

h?v=LxFlnxS6iMg

Assista ao vídeo indicado e realize 

a ficha de exercícios anexados no 

site da escola. Os exercícios 

solicitados no plano de estudo 

abaixo devem ser escaniados 

preferencialmente pelo aplicativo 

CamScanner ou fotografados e 

enviados para o e-mail do 

professor: 

matematicaem@icjcoracaodejesus

.com.br

29-mar
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MATEMÁTICA

Reconhecer, compreender, 

calcular, interpretar a média, a 

mediana e a moda como 

medidas de tendência central e 

suas aplicações na Estatística.

Resolver situações-problema 

envolvendo média, mediana e 

moda.

Estatística: média, 

moda e mediana.

Livro didático de Matemática 

(Página 10-13)

Youtube: Média, moda e 

mediana.

https://youtu.be/tuzbYoeum7E

Realize a leitura do livro de didático 

(Páginas 10 a 13). Assista ao vídeo 

indicado e realize os exercícios 

1,2,3 e 4 (Conhecimento em ação 

– Página 14-15). Envie as fotos 

dos exercícios resolvidos para o e-

mail do professor: 

dynan.matematica@icjcoracaodeje

sus.com.br

29-mar

HISTÓRIA
Comparar informações e 

identificar possíveis erros.

Atividades 01 - 

Respondidas no 

caderno /gabarito.

Autocorreção e 

aprofundamento

Gabarito com apontamentos dos 

erros e/ou dúvidas. E-mail do 

professor: 

marcelo.historia@icjcoracaodejesu

s.com.br

27-mar

GEOGRAFIA
Processo de globalização 

econômico e cultural;

Ler os textos das 

páginas 24, 25, 26 e 

27 do livro didático.

Descrever as principais 

funções e objetivos da 

ONU(União das Nações 

Unidas) e de seus principais 

órgãos de atuação; 

Ralizar a atividade e enviar as 

resoluções para o email do 

professor: 

historia@icjcoracaodejesus.com.br
29/03

FÍSICA

Entender o conceitos de 

Deslocamento, intervalo de 

tempo e Velocidade Média.

Material EDEBE

Resolver os Exercícios e enviar 

para o email do professor (ver 

roteiro)

Exercícios 1 e 2 da página 34 e 

Exercícios 1, 2 e 3 da página 36. 

Enviar os exercícios no e-mail do 

professor: 

fisica@icjcoracaodejesus.com.br

31/03



QUÍMICA Método Científico

Material Didático 

Digital, texto e vídeo 

na própria atividade; 

Mapa conceitual; 

Exercícios 

corrigidos; 

Retomada de 

conteúdo; Sites de 

química; 

www.profpc.com.br; 

www.projetomedicin

a.com.br

Retomar o conteúdo sobre 

Método Científico; Fazer a 

Leitura do Texto e assistir o 

vídeo proposto na própria 

atividade.

Entrar no Portal Edebê com seu 

login e senha. Acessar o campo 

"Avaliações", realizar a atividade 

de Química agendada de 23 a 

27/03. E-mail do professor: 

quimica@icjcoracaodejesus.com.br

27/03

INGLÊS

Interpretação de texto e 

resolição de exercícios de fixado 

de conteúdo

Livro de Inglês 

Connect 4 e 

Atividades à 

distância 

Realizar os exercícios do livro 

para fixação de conteúdo / 

Composition: Meus Planos 

para o futuro  / e exercícios 

extras que se encontram nas 

Atividades à distância

Composition: Meus Planos para o 

Futuro. E-mail da professora: 

teacher.ana@icjcoracaodejesus.co

m.br

ARTES
Perspectiva na Obra de Van 

Gogh

Pesquisar a obra 

“Quarto de Van 

Gogh”

 Pesquisar a obra “Quarto de 

Van Gogh” e observar a 

perspectiva.

 - Realizar a atividade com o 

lápis grafite, régua e lápis de 

cor.

 - Tirar uma foto da atividade e 

enviar ao email da professora: 

artes@icjcoracaodejesus.com.br

 - Guardar a atividade na pasta 

portifólio.

31/mar

ENSINO 

RELIGIOSO
Relexão sobre felicidade

Livo Didático, 

página 14

Tendo como base a música do 

Padre Zezinho - O Homem que 

quer ser Feliz, (proposto na 

pag. 14)

Escolha um trecho da música, 

descreva-o e represente através de 

uma imagem (em folha de sulfite). 

Guarde na pasta do Portifólio. E-

mail da professora: 

ciencias@icjcoracaodejesus.com.b

r

31/03



FILOSOFIA

 Reflexões a respeito do 

momento atual – Cidadania e as 

Relações Sociais

Assistir o vídeo “O 

que é cidadania” –  

Youtube:  

https://www.youtube

.com/watch?v=xF0J

J-fosys

A partir das ideias 

apresentadas pelo vídeo, 

elaborar um texto reflexivo 

sobre o conceito de cidadania 

e como podemos usá-la para 

vivermos de forma mais 

harmônica em sociedade. 

Enviar a atividade proposta para o 

email do professor: 

historia@icjcoracaodejesus.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 e Referências Enviar 

para o e-mail do professor: 

rodrigo.edfisica@icjcoracaodejesus

.com.br

30/03


