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

entregar
Entrega

LÍNGUA 

PORTUGUESA
Livro - Capitães da Areia Pelo livro indicado. Leitura e análise.

Atividade individual 

disponibilizada no site da 

escola. 

Atividade será 

retomada na volta às 

aulas.

HISTÓRIA
Conteúdos trabalhados até 

o momento

Caderno ou material 

EDEBE

Realizando exercícios de 

férias.

Atividade de férias 

disponível no site da 

escola.

Atividades serão 

corrigidas na volta às 

aulas.

FÍSICA

• Os conceitos de 

Aceleração Média e 

Aceleração Instantânea.

• Material EDEBE

• Resolver os exercícios 

• Enviar as resoluções 

para o email do 

professor.

• Exercícios 5, 6, 7 e 8  da 

página 78 com resolução 

para o e-mail do professor: 

fisica@icjcoracaodejesus.c

om.br

30/abr

QUÍMICA
Conteúdos trabalhados até 

o momento

Caderno ou material 

EDEBE

Realizando exercícios de 

férias.

FAZER OS EXERCÍCIOS 1 A 

10 DO “CONHECIMENTO EM 

QUESTÃO” E 1 A 8 DO 

“CONHECIMENTO E 

AVALIAÇÃO”, 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.c

om.br).

Atividades serão 

corrigidas na volta às 

aulas.
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ARTE Arte egípcia

Atividades e conteúdos 

oferecidos pela 

professora

Realizando as 

atividades.

Atividade de férias 

disponível no site da 

escola. 

Atividade será 

retomada na volta às 

aulas.

BIOLOGIA

Dos conteúdos 

trabalhados até o 

momento: Características 

gerais dos vírus; Principais 

doenças causas 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) e se 

necessário assista aos 

vídeos indicados pela 

professora.

Verifique o gabarito de 

atividade sobre o SARS-

CoV-2 a ser 

disponibilizado no 

Google Classroom ou no 

site do colégio.

Suas dúvidas em relação 

ao gabarito da atividade, 

caso tenham, pelo Google 

Classroom; Acompanhar a 

postagem de atividades de 

férias também pelo Google 

Classroom

Dúvidas referentes 

ao gabarito: 

31/03/2020; Atividade 

será retomada na 

volta às aulas. 

(primeiro dia de aula 

após as férias)

ENSINO 

RELIGIOSO

1. Identificar erros e 

dúvidas

Livro, caderno e 

gabarito.

Reler suas respostas e 

comparar com o gabarito

Folha do gabarito com 

apontamentos dos erros 

e/ou dúvidas. E-mail do 

professor: 

marcelo.historia@icjcoraca

odejesus.com.br

31/mar

ENSINO 

RELIGIOSO 2
2. Pesquisa de férias Diferentes sites

Realizar apontamentos e 

montar apresentação.

Slides ou cartaz. E-mail do 

professor: 

marcelo.historia@icjcoraca

odejesus.com.br

Atividade será 

retomada na volta às 

aulas.

FILOSOFIA
Conteúdos trabalhados até 

o momento

Caderno ou material 

EDEBE

Realizando exercícios de 

férias.

Atividade de férias 

disponível no site da 

escola. 

Atividade será 

retomada na volta às 

aulas.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

Conteúdos trabalhados até 

o momento

Instruções dadas pelos 

professores.

Realizando exercícios de 

férias.

Atividade de férias 

disponível no site da 

escola. 


