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

entregar
Entrega

LÍNGUA 

PORTUGUESA

Interpretação de "Mensagem" 

(Fernando Pessoa).

A partir do texto indicado 

pela atividade.

Leitura e interpretação do 

texto indicado.

Atividade disponibilizada no site 

do colégio. E-mail da 

professora: 

portuguesem@icjcoracaodejesu

s.com.br

MATEMÁTICA
Conceito de matemática 

financeira
Livro didático

Taxas equivalentes, leitura 

dos conceitos trabalhados 

em sala de aula

Taxas equivalentes: 

conhecimento em ação, 

exercício 1 e 2; conhecimento 

em construção

Retorno 

as 

aulas.

HISTÓRIA
Coteúdos abordados até o 

momento

Livro, caderno e atividades 

feitas.
Resolvendo os exercícios.

Exercícios de férias 

disponibilizados no site da 

escola. E-mail do professor: 

historia@icjcoracaodejesus.com

.br

GEOGRAFIA
Coteúdos abordados até o 

momento

Livro, caderno e atividades 

feitas.
Resolvendo os exercícios.

Exercícios de férias 

disponibilizados no site da 

escola. E-mail do professor: 

geografiaem@icjcoracaodejesu

s.com.br
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FÍSICA

• Os conceitos de Corrente 

Elétrica e a Primeira Lei de Ohm 

e os Efeitos da Corrente 

Elétrica.

• Material EDEBE

• Resolver os exercícios 

• Enviar as resoluções 

para o email do professor.

• Ler as páginas 46 e 47 

(Efeitos da Corrente Elétrica)

• Exercícios  5, 6, 7 e 8 da 

página 48. E-mail do professor: 

fisica@icjcoracaodejesus.com.b

r

30/abr

QUÍMICA
Coteúdos abordados até o 

momento

Livro, caderno e atividades 

feitas.
Resolvendo os exercícios.

FAZER OS EXERCÍCIOS 1 A 

15 DO “CONHECIMENTO EM 

QUESTÃO”, QUE FICAM NO 

FINAL DA UNIDADE 1. OS 

EXERCÍCIOS DEVEM SER 

RESPONDIDOS NO PRÓPRIO 

MDD E AS JUSTIFICATIVAS 

DEVEM SER ENVIADAS ATÉ 

DIA 30 DE ABRIL PARA O E-

MAIL DO PROFESSOR DE 

QUÍMICA 

(quimica@icjcoracaodejesus.co

m.br).

INGLÊS

Assistir ao vídeo sobre 

Interpretação de Texto e 

orientações para Atividade de 

Férias

Interpretação de texto e 

repertório 
Leitura de textos e filmes

Atividade de Férias. E-mail da 

professora: 

teacher.ana@icjcoracaodejesus

.com.br

No 

retorno 

às aulas



BIOLOGIA

Dos conteúdos trabalhados na 

semana passada: Membranas 

Celulares - composição e 

características gerais; proteínas 

de membranas - tipos e funções

Utilize os livros (digital e 

físico) da EDEBE, se 

necessário, assista aos 

vídeos a serem indicados 

pela professora. Utilize o 

gabarito a ser 

disponibilizado no Google 

Classroom

Verifique os gabaritos das 

atividades referentes à 

segunda semana de 

estudos, a serem 

disponibilizados no Google 

Classroom (Sala de 

Biologia); caso tenha 

dúvida em relação a 

correção, enviar a 

pergunta para a 

professora no Google 

Classroom. 

Suas dúvidas em relação ao 

gabarito da atividade caso 

tenha no Google Classroom , 

acompanhar as postagens das 

atividades de férias também no 

Google Classroom 

Primeiro 

dia de 

aula 

após as 

férias.

REDAÇÃO

ENSINO 

RELIGIOSO

1. Identifica e comparar 

informações.
Livro, caderno e gabarito

Comparar suas respostas 

com o gabarito e realizar 

apontamentos.

Folha de atividades e/ou 

caderno. E-mail do professor: 

marcelo.historia@icjcoracaodej

esus.com.br

31/03

Ensino 

Religioso 2
2. Pesquisa de férias

Pesquisa em diferentes 

sites

Coletar e organizar as 

informações.

slides ou cartaz. E-mail do 

professor: 

icjcoracaodejesus.com.br

Retorno 

as 

aulas.

FILOSOFIA
Coteúdos abordados até o 

momento

Livro, caderno e atividades 

feitas.
Resolvendo os exercícios.

Exercícios de férias 

disponibilizados no site da 

escola. E-mail do professor: 

historia@icjcoracaodejesus.com

.br

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

Coteúdos abordados até o 

momento

Livro, caderno e atividades 

feitas.
Resolvendo os exercícios.

Exercícios de férias 

disponibilizados no site da 

escola. E-mail do professor: 

rodrigo.edfisica@icjcoracaodeje

sus.com.br ou 

edufisicaem@icjcoracaodejesus

.com.br



ARTES Arte egípcia
Conteúdos disponibilizados 

pela professor
Resolvendo os exercícios.

Exercícios de férias 

disponibilizados no site da 

escola. E-mail do professor: 

rodrigo.edfisica@icjcoracaodeje

sus.com.br ou 

artes@icjcoracaodejesus.com.b

r
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