
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 e 

correções, especialmente 

nos dias 30 e 31 de março.

As correções não precisam ser 

entregues. Aqueles que não 

enviaram as fotos das atividades 

do plano 2, têm até 31/março 

para fazê-lo.                                                

31/mar

REDAÇÃO
Caracterísitcas dos textos 

argumentativos.

Caderno de 

redação.
Por meio da realização da 

atividade porposta no plano. 

Atividade proposta no plano.                                                                                   31/mar

GEOMETRIA
Teorema de Tales e 

Semelhança de triângulo
Livro didático

Rever os conceitos 

trabalhados

p. 88; exercícios: 5,6,7 e 

conhecimento em construção; 

Teorema de Tales e semelhança 

de triângulos.                                                                                    

Atividade será 

retomada na 

volta às aulas.

MATEMÁTICA

Atividade será 

retomada na 

volta às aulas.

PLANO DE ESTUDO A DISTÂNCIA - ENSINO FUNDAMENTAL II - 9° ano

As orientações foram enviadas pelo Google Sala de Aula- Matemática



HISTÓRIA

É necessário ler e saber 

interpretar textos diversos,

mapas, imagens, 

documentos históricos e 

comparar

as informações provenientes 

de diferentes fontes.

Antecipação de conteúdos, 

conhecer os assuntos que

serão abordados nas aulas 

após o retorno das férias. 

Comparar diferentes fontes 

de informações.

Vídeos aulas 

(Youtube).

Livro Capítulo 4 - 

1919-1939: O 

mundo entreguerras

Apontamentos no caderno

Leitura e grifo do livro;

 Apontamentos das vídeos 

aulas. Caderno.                                                           

Atividade será 

retomada na 

volta às aulas.

GEOGRAFIA
Conteúdos trabalhados até o 

momento.
Texto de apoio.

Ler o texto: "orientações para

evitar a disseminação do

coronavírus" disponível no 

site.

Elabore um texto 

argumentativo/reflexivo sobre as 

transformações nas relações

econômicas e sociais 

promovidas pelo aparecimento 

do coronavírus em nossa

sociedade atual. 

Atividade será 

retomada na 

volta às aulas.

FÍSICA

Ler as páginas 25 a 27 e 

entender a

importância dos sistemas de

medidas e suas conversões. Material EDEBE

Resolver os Exercícios e 

enviar para o email do 

professor (ver roteiro)

Exercícios 1, 2, 3, 4 e 5 da 

página 35 e Exercícios 1, 2 e 3 

da página 36. 

Atividade será 

retomada na 

volta às aulas.

QUÍMICA
Conteúdos trabalhados até o 

momento.

Anotações - material 

EDEBE

Exercícios disponíveis no 

site.
Atividade de Férias. 

Atividade será 

retomada na 

volta às aulas.

INGLÊS

Vídeo com banco de dúvidas 

do Future Will / orientações 

para a Atividade de Férias

Vídeo e Google 

Classroom da sala

Assista ao vídeo. Tire suas 

dúvidas e realize a atividade 

de Férias

Atividade de Férias.                                                                                                  

Atividade será 

retomada na 

volta às aulas.



ARTES Perspectiva do quarto Vídeo da professora
Assistir ao vídeo e realizar a 

atividade

Atividade sobre a perspectiva do 

seu quarto.                                                       

Atividade será 

retomada na 

volta às aulas.

ENSINO 

RELIGIOSO

Conteúdos trabalhados até o 

momento.
Livro Didático

Faça a leitura do capitulo 3 e 

fique atento sobre as 

manifestações religiosas que 

acontecem no Brasil e pelo 

Mundo.

Prepare um relatório sobre a 

manifestação ou gesto 

religioso que mais lhe 

chamou a atenção.

Enviar atividade para o E-mail da 

professora: 

ciencias@icjcoracaodejesus.com

.br

Atividade será 

retomada na 

volta às aulas.


