
 

 

 

 

 

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano 

Período de 06 a 10 de julho  de 2020 

Turma: 191 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

07:15 Geografia L. Portuguesa Ens. Religioso L. Inglesa Matemática 

 

Ler, grifar e refletir sobre: 

Tensões Nacionalistas na 

Europa Ocidental…:  Estudar 

as páginas 502 a 510, capítulo 

3 . 

 
 

AULA ON-LINE 

Correção da lista de 

exercícios sobre formação 

de palavras. 

 

Pesquisar uma tribo 

indígena da nossa região 

Amazônica e destacar os 

aspectos: Cultural, 

Religioso. (como vivem, a 

língua, a culinária, a 

vestimenta, os rituais.) 

Acessar o GOOGLE CLASS 

para assistir o vídeo 

explicativo sobre PASSIVE 

VOICE e responder a 

atividade desafio dentro da 

plataforma. 

Pratique: páginas 127, 128 

e 129 

 

 
 

08:05 Filosofia Artes Química História Geografia 

 

Leitura: Conhecer a Ética da 

Filosofia Contemporânea: a 

ética em André Comte-

Sponville e Luc Ferry 
(páginas 40 a 41) 

AULA ON-LINE 

Atividade da p. 51 

A volta ao mundo por meio da 

dança. 
 

Torre de destilação 

Fracionada (video aula) 

conteúdo e resolução de 

exercícios de fixação. 

(páginas 280 a 281) 
 

Exercícios: Kahoot 

(Nazismo). 

 

 
 

AULA ON-LINE 

Tensões Nacionalistas na 

Europa e correção de 

exercícios. 

 
 

08:55 Química Educação Física Redação Educação Física L. Portuguesa 

 

Obtenção dos Combustíveis 

Fósseis  (video aula) conteúdo 

e resolução de exercícios de 

fixação (páginas 280 a 281). 

 

 

 

 

 

AULA ON-LINE 

Tema: Esporte de Invasão 

Material: Uniforme de 

Educação Física; tênis; 

garrafinha de água; 1 bola; 1 
toalha grande de banho; 3 

garrafas pet. 

 

 

Lista de exercício com 
questões objetivas referente 

ao texto dissertativo-

argumentativo. 

Obs: lembrando que estou 

ministrando aulas on-line 
concomitante com a 

professora de gramática com 

as turmas que farão o júri-

simulado na aula 

Vídeo-aula 

Tema: Futsal 

 

 

 

Realizar as atividades 

da p. 25 a 27 do livro 

“FTD: Sistema de 

ensino”. 

Elaborar um mapa 
mental da 

apresentação, do conto 

“Como vovó dizia” e da 

entrevista 1 do 



 

interdisciplinar na sexta-

feira. 

Paradidático: Profissão 

Jovem. 

Enviar os arquivos das 

atividades. 

10:10 Matemática Matemática Matemática L. Portuguesa História 

 

AULA ON-LINE 

auto correção da lista de 
revisão. 

 

 

 

 

Medidas de tendência 

Central 
Moda e Mediana 

Pratique: páginas 121 e 122. 

 

 

 

Medidas de tendência 

central 

Média 
Pratique: páginas 123 e 

124. 

 

 

 

AULA ON-LINE 

Elementos de coesão: ordem 
das palavras e ambiguidade. 

(Módulo 2). 

Apresentação e reflexão 

acerca do paradidático 

Profissão Jovem. 

AULA ON-LINE 

Correção de exercícios 

(livro, pg 339 a 349). 
 

 

 

 

 

11:00 Ens. Religioso L. Portuguesa L. Inglesa Física Matemática 

 

Resumir os assuntos da pag, 

67 a 69 em forma de 

fichamento. 

“fichamento = frases ou 
parágrafos considerados mais 

importantes do texto.” 

 

Realizar as atividades da p. 
22 a 24 do livro “FTD: 

Sistema de ensino”. 

Ler a apresentação, o conto 

“Como vovó dizia” e a 

entrevista 1 do 

Paradidático: Profissão 

Jovem. 

 Enviar o arquivo da 

atividade. 

AULA ON-LINE 
Acessar o GOOGLE MEET  

para apresentação da 

biografia de um personagem 

negro, e escolha de quem 

fará a apresentação na Aula 

Temática. 
 

 

 

Videoaula - aula 

introdutória ao conceito de 

ondas. Livro didático FTD 

(módulo 2), 247 - 251. Após 

assistir a aula o aluno 

estará habilitado a resolver 

os exercícios 1) a 5). 

 

 

AULA ON-LINE 

Introdução à Probabilidade 

 

 

 
 

 

 

11:50 Laboratório  --- --- --- --- 

 

AULA ON-LINE 

Reações químicas: 

entendendo através do 
lançamento do foguete. 

(Lançamentos dos alunos)     

 

 



 

 

 

 

 

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano 

Período de 06 a 10 de julho  de 2020 

Turma: 192 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

07:15 Filosofia L. Inglesa  Química Ens. Religioso Redação 

 

Leitura: Conhecer a Ética da 

Filosofia Contemporânea: a 

ética em André Comte-

Sponville e Luc Ferry 
(páginas 40 a 41). 

 

 

AULA ON-LINE 

Acessar o GOOGLE MEET  

para apresentação da 

biografia de um personagem 
negro, e escolha de quem fará 

a apresentação na Aula 

Temática. 

Torre de destilação 

Fracionada (video aula) 

conteúdo e resolução de 
exercícios de fixação. 

(páginas 280 a 281) 

 

Pesquisar uma tribo 

indígena da nossa região 

Amazônica e destacar os 

aspectos: Cultural, 

Religioso. (como vivem, a 

língua, a culinária, a 

vestimenta, os rituais.)  

AULA ON-LINE 

Texto oral dissertativo-

argumentativo. 

Tratarmos do júri-

simulado. 

 

08:05 Matemática Matemática Geografia Matemática L. Portuguesa 

 

AULA ON-LINE 

auto correção da lista de 

revisão. 

 

 
 

 

 

 

 

Medidas de tendência 

Central 

Moda e Mediana 

Pratique: páginas 121 e 122. 

 

 
 

 

 

 

 

Ler, grifar e refletir sobre: 

Tensões Nacionalistas na 

Europa Ocidental…:  

Estudar as páginas 502 a 

510, capítulo 3 . 

 
 

 

 

 

 

AULA ON-LINE 

Introdução à Probabilidade 

 

 

 
 

 

 

 

 

Realizar as atividades 

da p. 25 a 27 do livro 

“FTD: Sistema de 

ensino”. 

Elaborar um mapa 

mental da 

apresentação, do conto 

“Como vovó dizia” e da 

entrevista 1 do 
Paradidático: Profissão 

Jovem. 

Enviar os arquivos das 

atividades. 

 



 

08:55 L. Portuguesa Educação Física Artes Educação Física Matemática 

 

AULA ON-LINE 

Correção da lista de 

exercícios sobre formação 

de palavras. 

 

AULA ON-LINE 

Tema: Esporte de Invasão 

Material: Uniforme de 

Educação Física; tênis; 

garrafinha de água; 1 bola; 1 
toalha grande de banho; 3 

garrafas pet. 

AULA ON-LINE 

Atividade da p. 51 

A volta ao mundo por meio 
da dança. 

 

Vídeo-aula 

Tema: Futsal 

Pratique: páginas 127, 128 

e 129 
 

 

10:10 L. Portuguesa Geografia Ens. Religioso História Física 

 

Realizar as atividades da 

p. 22 a 24 do livro “FTD: 

Sistema de ensino”. 

Ler a apresentação, o 
conto “Como vovó dizia” e 

a entrevista 1 do 

Paradidático: Profissão 

Jovem. 

 Enviar o arquivo da 

atividade. 

AULA ON-LINE 

Tensões Nacionalistas na 

Europa e correção de 

exercícios. 

 
 

 

 

 

 

 

Resumir os assuntos da 
pag, 67 a 69 em forma de 

fichamento. 

“fichamento = frases ou 

parágrafos considerados 

mais importantes do texto.” 

 

AULA ON-LINE 

Correção de exercícios 

(livro, pg 339 a 349). 
 

 

 

 

 

 

Videoaula - aula 

introdutória ao conceito de 

ondas. Livro didático FTD 
(módulo 2), 247 - 251. Após 

assistir a aula o aluno 

estará habilitado a resolver 

os exercícios 1) a 5). 

 

 

11:00 Química Matemática História L. Portuguesa L. Inglesa  

 

Obtenção dos Combustíveis 

Fósseis  (video aula) conteúdo 

e resolução de exercícios de 

fixação (páginas 280 a 281) 

 

Medidas de tendência 
central 

Média 

Pratique: páginas 123 e 124 

 

 
 

 

Exercícios: Kahoot 

(Nazismo). 

 

 

 
 

 

AULA ON-LINE 

Elementos de coesão: ordem 

das palavras e 

ambiguidade. (Módulo 2). 

Apresentação e reflexão 

acerca do paradidático 

Profissão Jovem. 

 

Acessar o GOOGLE CLASS 

para assistir o vídeo 

explicativo sobre PASSIVE 

VOICE e responder a 

atividade desafio dentro da 

plataforma. 

 



 

 

11:50 --- Laboratório --- --- --- 

  

AULA ON-LINE 

Reações químicas: 

entendendo através do 

lançamento do foguete. 

(Lançamentos dos alunos) 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano 

Período de 06 a 10 de julho  de 2020 

Turma: 193 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

07:15 L. Portuguesa Filosofia Matemática Matemática Artes 

 

AULA ON-LINE 

Correção da lista de 

exercícios sobre formação 

de palavras. 

Leitura: Conhecer a Ética 

da Filosofia Contemporânea: 

a ética em André Comte-

Sponville e Luc Ferry 

(páginas 40 a 41) 

Medidas de tendência 

Central 

Moda e Mediana 

Pratique: páginas 121 e 122 

Pratique: páginas 127, 128 

e 129 

 

 

AULA ON-LINE 

Atividade da p. 51 

A volta ao mundo por 

meio da dança. 

 

08:05 L. Inglesa  L. Portuguesa Física L. Portuguesa História 

 

AULA ON-LINE 

Acessar o GOOGLE MEET  

para apresentação da 

biografia de um personagem 

negro, e escolha de quem 
fará a apresentação na Aula 

Temática. 

 

 

Realizar as atividades da 
p. 22 a 24 do livro “FTD: 

Sistema de ensino”. 

Ler a apresentação, o 

conto “Como vovó dizia” e 

a entrevista 1 do 

Paradidático: Profissão 

Jovem. 

 Enviar o arquivo da 

atividade. 

 

Videoaula - aula introdutória 

ao conceito de ondas. Livro 

didático FTD (módulo 2), 247 

- 251. Após assistir a aula o 
aluno estará habilitado a 

resolver os exercícios 1) a 5). 

 

 

AULA ON-LINE 

Elementos de coesão: ordem 

das palavras e ambiguidade. 

(Módulo 2). 

Apresentação e reflexão 

acerca do paradidático 

Profissão Jovem. 

 

AULA ON-LINE 

Correção de exercícios 

(livro, pg 339 a 349). 

 

 

 
 

 

 

 

08:55 Geografia História Matemática Geografia Ens. Religioso 

 

AULA ON-LINE 

Tensões Nacionalistas na 

Europa e correção de 

exercícios. 

 

Exercícios: Kahoot (Nazismo). 

 

 

Medidas de tendência 

central 

Média 

Pratique: páginas 123 e 124 

Ler, grifar e refletir sobre: 

Tensões Nacionalistas na 
Europa Ocidental…:  

Estudar as páginas 502 a 

510, capítulo 3 . 

 

 

Pesquisar uma tribo 

indígena da nossa região 

Amazônica e destacar os 

aspectos: Cultural, 

Religioso. (como vivem, a 



 

língua, a culinária, a 

vestimenta, os rituais.) . 

10:10 Química Educação Física L. Inglesa  Educação Física Matemática 

 

Obtenção dos Combustíveis 

Fósseis  (video aula) 

conteúdo e resolução de 

exercícios de fixação (páginas 

280 a 281) 

 

 

AULA ON-LINE 

Tema: Esporte de Invasão 

Material: Uniforme de 

Educação Física; tênis; 

garrafinha de água; 1 bola; 

1 toalha grande de banho; 3 

garrafas pet. 

 

Acessar o GOOGLE CLASS 

para assistir o vídeo 

explicativo sobre PASSIVE 

VOICE e responder a 
atividade desafio dentro da 

plataforma 

Vídeo-aula 

Tema: Futsal 

 

 

AULA ON-LINE 

Introdução à 

Probabilidade 

 

 

 
 

 

11:00 Matemática Ens. Religioso Química Redação L. Portuguesa 

 

AULA ON-LINE 

auto correção da lista de 

revisão 

 
 

 

 

 

 

 

Resumir os assuntos da pag, 

67 a 69 em forma de 

fichamento. 

“fichamento = frases ou 
parágrafos considerados 

mais importantes do texto.” 

 

 

 

 

Torre de destilação 
Fracionada (video aula) 

conteúdo e resolução de 

exercícios de fixação. 

(páginas 280 a 281) 

 
 

 

 

 

 

 

Lista de exercício com 
questões objetivas referente 

ao texto dissertativo-

argumentativo. 

Obs: lembrando que estou 

ministrando aulas on-line 
concomitante com a 

professora de gramática com 

as turmas que farão o júri-

simulado na aula 

interdisciplinar na sexta-

feira. 

Realizar as atividades 

da p. 25 a 27 do livro 
“FTD: Sistema de 

ensino”. 

Elaborar um mapa 

mental da 

apresentação, do 
conto “Como vovó 

dizia” e da entrevista 1 

do Paradidático: 

Profissão Jovem. 

Enviar os arquivos 

das atividades. 

11:50 --- --- Laboratório --- --- 

   

AULA ON-LINE 
Reações químicas: 

entendendo através do 

lançamento do foguete. 

(Lançamentos dos alunos) 

   

 



 

 

 

 

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano 

Período de 06 a 10 de julho  de 2020 

Turma: 194 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

07:15 Química Ens. Religioso História L. Portuguesa Ens. Religioso 

 

Obtenção dos 

Combustíveis Fósseis  

(video aula) conteúdo e 

resolução de exercícios de 

fixação (páginas 280 a 281) 

 

Resumir os assuntos da pag, 

67 a 69 em forma de 

fichamento. 

“fichamento = frases ou 
parágrafos considerados mais 

importantes do texto.” 

Exercícios: Kahoot 

(Nazismo). 

 

 

 

 
 

 

AULA ON-LINE 

Elementos de coesão: ordem 

das palavras e ambiguidade. 

(Módulo 2). 

Apresentação e reflexão 
acerca do paradidático 

Profissão Jovem. 

Pesquisar uma tribo 

indígena da nossa região 

Amazônica e destacar os 

aspectos: Cultural, 

Religioso. (como vivem, a 

língua, a culinária, a 

vestimenta, os rituais.)  

08:05 L. Portuguesa Geografia Matemática Física L. Inglesa  

 

AULA ON-LINE 

Correção da lista de 

exercícios sobre 

formação de palavras. 

AULA ON-LINE 

Tensões Nacionalistas na 

Europa e correção de 

exercícios. 
 

 

 

 

 

Medidas de tendência 

central 

Média 

Pratique: páginas 123 e 124 

 

Videoaula - aula introdutória 
ao conceito de ondas. Livro 

didático FTD (módulo 2), 247 

- 251. Após assistir a aula o 

aluno estará habilitado a 

resolver os exercícios 1) a 5). 

Acessar o GOOGLE CLASS 
para assistir o vídeo 

explicativo sobre PASSIVE 

VOICE e responder a 

atividade desafio dentro da 

plataforma. 

08:55 Matemática Matemática Química Matemática Filosofia 

 

AULA ON-LINE 

auto correção da lista de 

revisão 

 
 

 

 

Medidas de tendência 
Central 

Moda e Mediana 

Pratique: páginas 121 e 122 

 

 

 
 

 

 

Torre de destilação 

Fracionada (video aula) 

conteúdo e resolução de 

exercícios de fixação. 

(páginas 280 a 281) 

 
 

 

 

AULA ON-LINE 

Introdução à Probabilidade 

 

 
 

 

 

Leitura: Conhecer a Ética 

da Filosofia 

Contemporânea: a ética 

em André Comte-Sponville 

e Luc Ferry 
(páginas 40 a 41) 

 

 



 

 

10:10 Artes Educação Física Geografia Educação Física L. Portuguesa 

 

AULA ON-LINE 

Atividade da p. 51 

A volta ao mundo por meio 

da dança. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

AULA ON-LINE 

Tema: Esporte de Invasão 

Material: Uniforme de 

Educação Física; tênis; 
garrafinha de água; 1 bola; 1 

toalha grande de banho; 3 

garrafas pet. 

 

Ler, grifar e refletir sobre: 

Tensões Nacionalistas na 

Europa Ocidental…:  
Estudar as páginas 502 a 

510, capítulo 3 . 

 

 

 
 

 

 

 

Vídeo-aula 

Tema: Futsal 

 

 

 

Realizar as atividades 

da p. 25 a 27 do livro 

“FTD: Sistema de 

ensino”. 

Elaborar um mapa 
mental da 

apresentação, do conto 

“Como vovó dizia” e da 

entrevista 1 do 

Paradidático: Profissão 

Jovem. 

Enviar os arquivos das 

atividades. 

 

11:00 L. Portuguesa L. Inglesa  Redação Matemática História 

 

Realizar as atividades 

da p. 22 a 24 do livro 

“FTD: Sistema de 

ensino”. 

Ler a apresentação, o 

conto “Como vovó 

dizia” e a entrevista 1 

do Paradidático: 

Profissão Jovem. 

 Enviar o arquivo da 

atividade. 

AULA ON-LINE 

Acessar o GOOGLE MEET  

para apresentação da biografia 

de um personagem negro, e 

escolha de quem fará a 

apresentação na Aula 
Temática. 

 

 

 

 
 

 

 

Lista de exercício com 

questões objetivas referente 

ao texto dissertativo-

argumentativo. 

Obs: lembrando que estou 

ministrando aulas on-line 

concomitante com a 

professora de gramática com 

as turmas que farão o júri-
simulado na aula 

interdisciplinar na sexta-

feira. 

Pratique: páginas 127, 128 e 

129 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

AULA ON-LINE 

Correção de exercícios 
(livro, pg 339 a 349). 

 

 

 

 
 

 

 

11:50 --- --- --- Laboratório --- 

    

AULA ON-LINE 

Reações químicas: 

entendendo através do  



 

lançamento do foguete. 

(Lançamentos dos alunos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano 

Período de 06 a 10 de julho  de 2020 

Turma: 195 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

07:15 Matemática Matemática Artes Geografia L. Portuguesa 

 

AULA ON-LINE 

auto correção da lista de 

revisão 

 

 
 

 

 

 

Medidas de tendência 
Central 

Moda e Mediana 

Pratique: páginas 121 e 122 

 

 
 

 

 

 

AULA ON-LINE 

Atividade da p. 51 

A volta ao mundo por meio 
da dança. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ler, grifar e refletir sobre: 
Tensões Nacionalistas na 

Europa Ocidental…:  Estudar 

as páginas 502 a 510, 

capítulo 3  

 
 

 

 

 

Realizar as atividades da 

p. 25 a 27 do livro “FTD: 

Sistema de ensino”. 

Elaborar um mapa mental 

da apresentação, do conto 

“Como vovó dizia” e da 

entrevista 1 do 
Paradidático: Profissão 

Jovem. 

Enviar os arquivos das 

atividades. 

08:05 Química Filosofia Ens. Religioso Redação Matemática 

 

Obtenção dos 

Combustíveis Fósseis  

(video aula) conteúdo e 

resolução de exercícios de 

fixação (páginas 280 a 281) 

 
 

 

 

 

 

Leitura: Conhecer a Ética 
da Filosofia Contemporânea: 

a ética em André Comte-

Sponville e Luc Ferry 

(páginas 40 a 41) 

 
 

 

 

 

 

Pesquisar uma tribo 

indígena da nossa região 

Amazônica e destacar os 

aspectos: Cultural, 

Religioso. (como vivem, a 

língua, a culinária, a 

vestimenta, os rituais.)  

 

 

Lista de exercício com 

questões objetivas referente 

ao texto dissertativo-

argumentativo. 

Obs: lembrando que estou 

ministrando aulas on-line 

concomitante com a 

professora de gramática com 
as turmas que farão o júri-

simulado na aula 

interdisciplinar na sexta-

feira. 

 

Pratique: páginas 127, 128 e 

129 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

08:55 L. Inglesa  L. Portuguesa História L. Portuguesa História 

 

AULA ON-LINE 

Acessar o GOOGLE MEET  

para apresentação da 

biografia de um 

personagem negro, e 

escolha de quem fará a 
apresentação na Aula 

Temática. 

 

AULA ON-LINE 

Correção da lista de 

exercícios sobre formação 

de palavras. 

Exercícios: Kahoot 

(Nazismo). 

 

 
 

 

 

AULA ON-LINE 

Elementos de coesão: ordem 

das palavras e ambiguidade. 

(Módulo 2). 

Apresentação e reflexão 

acerca do paradidático 

Profissão Jovem. 

AULA ON-LINE 

Correção de exercícios (livro, 

pg 339 a 349). 

 

 
 

 

 

10:10 Ens. Religioso L. Portuguesa Química Matemática L. Inglesa  

 

Resumir os assuntos da 

pag, 67 a 69 em forma de 

fichamento. 

“fichamento = frases ou 

parágrafos considerados 

mais importantes do texto.” 

Realizar as atividades da 

p. 22 a 24 do livro “FTD: 

Sistema de ensino”. 

Ler a apresentação, o 

conto “Como vovó dizia” e 

a entrevista 1 do 

Paradidático: Profissão 

Jovem. 

 Enviar o arquivo da 

atividade. 

Torre de destilação 
Fracionada (video aula) 

conteúdo e resolução de 

exercícios de fixação. 

(páginas 280 a 281) 

 

 
 

AULA ON-LINE 

Introdução à Probabilidade 
 

 

 

 

 

 
 

Acessar o GOOGLE CLASS 
para assistir o vídeo 

explicativo sobre PASSIVE 

VOICE e responder a 

atividade desafio dentro da 

plataforma. 

 

 

11:00 Geografia Educação Física Matemática Educação Física Física 

 

AULA ON-LINE 

Tensões Nacionalistas na 

Europa e correção de 
exercícios. 

 

 

 

AULA ON-LINE 

Tema: Esporte de Invasão 

Material: Uniforme de 

Educação Física; tênis; 

garrafinha de água; 1 bola; 

Medidas de tendência 

central 

Média 

Pratique: páginas 123 e 

124 
 

 

 

 

Vídeo-aula 

Tema: Futsal 

 

 

Videoaula - aula introdutória 

ao conceito de ondas. Livro 
didático FTD (módulo 2), 247 - 

251. Após assistir a aula o 

aluno estará habilitado a 

resolver os exercícios 1) a 5). 



 

1 toalha grande de banho; 3 

garrafas pet. 

 

11:50 --- --- --- --- Laboratório 

     

AULA ON-LINE 

Reações químicas: 

entendendo através do 

lançamento do foguete. 
(Lançamentos dos alunos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano 

Período de 06 a 10 de julho  de 2020 

Turma: 196 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

13:15 Química Ens. Religioso L. Portuguesa Geografia L. Portuguesa 

 

Obtenção dos 

Combustíveis Fósseis  

(video aula) conteúdo e 

resolução de exercícios de 

fixação (páginas 280 a 281) 

 

 

 

 

 
 

 

Resumir os assuntos da 

pag, 67 a 69 em forma de 

fichamento. 

“fichamento = frases ou 

parágrafos considerados 

mais importantes do texto.” 

 

 

 

AULA ON-LINE 

Correção da lista de 

exercícios sobre 

formação de palavras. 

 

 

 

2ª aula da semana: 

Tema: Ásia na Guerra Fria. 

Estudar as páginas 419 a 

422. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Realizar as atividades da 

p. 25 a 27 do livro “FTD: 

Sistema de ensino”. 

Elaborar um mapa 
mental da apresentação, 

do conto “Como vovó 

dizia” e da entrevista 1 

do Paradidático: 

Profissão Jovem. 

Enviar os arquivos das 

atividades. 

14:05 Artes Matemática Matemática L. Portuguesa Filosofia 

 

AULA ON-LINE 

Módulo 1 Capítulo 3 – 

Sapateando no ritmo da 

música, p 49. 

Assistir vídeo pelo QR-Code, 

p 49 

Revisão de atividade: 

Seção Amplie: atividades 1 e 
2, p 50 e 51 

Medidas de tendência 

Central 

Moda e Mediana 

Pratique: páginas 121 e 
122 

 

 

 

 
 

Medidas de tendência 

central 

Média 

Pratique: páginas 123 e 124 
 

 

 

 

 
 

Realizar as atividades 

da p. 22 a 24 do livro 

“FTD: Sistema de 

ensino”. 

Ler a apresentação, o 
conto “Como vovó dizia” 

e a entrevista 1 do 

Paradidático: Profissão 

Jovem. 

 Enviar o arquivo da 

atividade. 

Leitura: Conhecer a Ética 

da Filosofia 

Contemporânea: a ética em 

André Comte-Sponville e 

Luc Ferry 
(páginas 40 a 41) 

 

 

 

 
 



 

 

 

14:55 Geografia Redação Química Física Ens. Religioso 

 

1ª aula da semana: 

 AULA ON LINE 

Participar da aula remota 

pela plataforma do Google e 

a fazer a autocorreção da 
atividade da página 419 

 

 

 

 
 

 

 

Lista de exercício com 

questões objetivas referente 

ao texto dissertativo-

argumentativo. 

Obs: lembrando que estou 

ministrando aulas on-line 

concomitante com a 

professora de gramática 

com as turmas que farão o 
júri-simulado na aula 

interdisciplinar na sexta-

feira. 

Torre de destilação 

Fracionada (video aula) 

conteúdo e resolução de 

exercícios de fixação. 

(páginas 280 a 281) 
 

 

 

 

 
 

 

 

Videoaula - aula 
introdutória ao conceito de 

ondas. Livro didático FTD 

(módulo 2), 247 - 251. Após 

assistir a aula o aluno 

estará habilitado a resolver 

os exercícios 1) a 5). 

 

 

Pesquisar uma tribo 

indígena da nossa região 

Amazônica e destacar os 

aspectos: Cultural, 

Religioso. (como vivem, a 

língua, a culinária, a 

vestimenta, os rituais.)  

 

 

16:10 História Matemática História Matemática L. Inglesa  

 

Exercícios:Kahoot (Nazismo). 

 

 
 

 

 

 

 

AULA ON-LINE 

auto correção da lista de 

revisão 
 

 

 

 

 

AULA ON-LINE 

Correção de exercícios (livro, 

pg 339 a 349). 
 

 

 

 

 

AULA ON-LINE 

Introdução à Probabilidade 

 
 

 

 

 

 

AULA ON-LINE 

Os alunos deverão 

apresentar uma biografia 

de um personagem negro, 

de sua escolha, que será 

apresentada em Inglês 

durante o seminário. 

17:00 Educação Física L. Inglesa  Educação Física L. Portuguesa Matemática 

 

AULA ON-LINE 

Tema: Esporte de Invasão 

Material: Uniforme de 

Educação Física; tênis; 

garrafinha de água; 1 bola; 

AULA ON-LINE 

No livro “Team Up 4”, o 
aluno deverá acompanhar 

a explicação do assunto 

com o professor na página 

37 durante a aula on line 

Vídeo-aula 

Tema: Futsal 

 

AULA ON-LINE 

Elementos de coesão: 

ordem das palavras e 

ambiguidade. (Módulo 2). 

Pratique: páginas 127, 128 

e 129 

 

 
 

 

 

 



 

1 toalha grande de banho; 3 

garrafas pet. 

 

via Google Meet e realizar 

os exercícios 6 ao 8 na 

mesma página. 

 Apresentação e reflexão 

acerca do paradidático 

Profissão Jovem. 

 

17:50 --- Laboratório --- --- --- 

  

AULA ON-LINE 

Reações químicas: 

entendendo através do 
lançamento do foguete. 

(Lançamentos dos alunos)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano 

Período de 06 a 10 de julho  de 2020 

Turma: 197 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

13:15 L. Portuguesa L. Inglesa  Química Artes L. Inglesa  

 

AULA ON-LINE 

Correção da lista de 

exercícios sobre 

formação de palavras. 

 

 

 

 

AULA ON-LINE 

No livro “Team Up 4”, o 
aluno deverá acompanhar a 

explicação do assunto com 

o professor na página 37 

durante a aula on line via 

Google Meet e realizar os 

exercícios 6 ao 8 na mesma 

página. 

 

 

 

Torre de destilação 

Fracionada (video aula) 

conteúdo e resolução de 

exercícios de fixação. 
(páginas 280 a 281). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AULA ON-LINE 

Módulo 1 Capítulo 3 – 

Sapateando no ritmo da 

música, p 49. 

Assistir vídeo pelo QR-Code, 

p 49 

Revisão de atividade: 

Seção Amplie: atividades 1 e 

2, p 50 e 51 
 

 

 

 

AULA ON-LINE 

Os alunos deverão 

apresentar uma biografia de 

um personagem negro, de 

sua escolha, que será 

apresentada em Inglês 

durante o seminário. 

 

 

14:05 História História L. Portuguesa Matemática Geografia 

 

Exercícios:Kahoot 

(Nazismo). 

 
 

 

 

 

 

 

AULA ON-LINE 

Correção de exercícios (livro, 
pg 339 a 349). 

 

 

 

 

 

Realizar as atividades da 

p. 22 a 24 do livro “FTD: 

Sistema de ensino”. 

Ler a apresentação, o 

conto “Como vovó dizia” e 

a entrevista 1 do 

Paradidático: Profissão 

Jovem. 

Medidas de tendência 

Central 

Média 

Pratique: páginas 123 e 124 

 
 

 

 

 

 

 

2ª aula da semana: 

Tema: Ásia na Guerra Fria. 

Estudar as páginas 419 a 

422. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 Enviar o arquivo da 

atividade. 

 

 

14:55 Química Matemática Matemática L. Portuguesa Filosofia 

 

Obtenção dos 

Combustíveis Fósseis  

(video aula) conteúdo e 

resolução de exercícios de 

fixação (páginas 280 a 281) 

 

 

 

 

 

AULA ON-LINE 

auto correção da lista de 
revisão 

 

 

 

 
 

 

 

 

Medidas de tendência 

Central 

Moda e Mediana 
Pratique: páginas 121 e 122 

 

 

 

 
 

 

 

 

Realizar as atividades da p. 

25 a 27 do livro “FTD: 

Sistema de ensino”. 

Elaborar um mapa 

mental da apresentação, do 

conto “Como vovó dizia” e 

da entrevista 1 do 

Paradidático: Profissão 

Jovem. 

Enviar os arquivos das 

atividades. 

Leitura: Conhecer a Ética 

da Filosofia 

Contemporânea: a ética em 
André Comte-Sponville e 

Luc Ferry 

(páginas 40 a 41) 

 

 
 

 

 

 

16:10 Geografia Ens. Religioso L. Portuguesa Física Matemática 

 

1ª aula da semana: 

 AULA ON LINE 
Participar da aula remota 

pela plataforma do Google 

e a fazer a autocorreção da 

atividade da página 419 

Resumir os assuntos da 

pag, 67 a 69 em forma de 

fichamento. 

“fichamento = frases ou 

parágrafos considerados 

mais importantes do texto.” 

AULA ON-LINE 

Elementos de coesão: ordem 

das palavras e ambiguidade. 

(Módulo 2). 

Apresentação e reflexão 

acerca do paradidático 

Profissão Jovem. 

Videoaula - aula introdutória 

ao conceito de ondas. Livro 
didático FTD (módulo 2), 247 - 

251. Após assistir a aula o 

aluno estará habilitado a 

resolver os exercícios 1) a 5). Pratique: páginas 127, 128 

e 129 

17:00 Educação Física Redação Educação Física Matemática Ens. Religioso 

 AULA ON-LINE 

AULA ON-LINE 

Texto oral dissertativo-

argumentativo. 

Vídeo-aula AULA ON-LINE 

Introdução à Probabilidade 

Pesquisar uma tribo 

indígena da nossa região 



 

Tema: Esporte de Invasão 

Material: Uniforme de 

Educação Física; tênis; 

garrafinha de água; 1 

bola; 1 toalha grande de 

banho; 3 garrafas pet. 

Tratarmos do júri-

simulado. 

Tema: Futsal 

 

 

Amazônica e destacar os 

aspectos: Cultural, 

Religioso. (como vivem, a 

língua, a culinária, a 

vestimenta, os rituais.)  

17:50 --- --- Laboratório --- --- 

   

AULA ON-LINE 

Reações químicas: 

entendendo através do 

lançamento do foguete. 

(Lançamentos dos alunos)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cronograma Semanal Ensino Fundamental Anos Finais 9º ano 

Período de 06 a 10 de julho  de 2020 

Turma: 198 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

13:15 Redação Matemática Artes L. Portuguesa Filosofia 

 

Lista de exercício com 

questões objetivas 
referente ao texto 

dissertativo-

argumentativo. 

Obs: lembrando que 

estou ministrando aulas 
on-line concomitante com 

a professora de gramática 

com as turmas que farão 

o júri-simulado na aula 

interdisciplinar na sexta-

feira. 

Medidas de tendência 

Central 

Moda e Mediana 

Pratique: páginas 121 e 

122 
 

 

 

 

 

 

AULA ON-LINE 

Módulo 1 Capítulo 3 – 

Sapateando no ritmo da 

música, p 49. 

Assistir vídeo pelo QR-Code, 

p 49 

Revisão de atividade: 

Seção Amplie: atividades 1 e 

2, p 50 e 51. 

 

Realizar as atividades da p. 

25 a 27 do livro “FTD: 

Sistema de ensino”. 

Elaborar um mapa mental 

da apresentação, do conto 
“Como vovó dizia” e da 

entrevista 1 do 

Paradidático: Profissão 

Jovem. 

Enviar os arquivos das 

atividades. 

Leitura: Conhecer a Ética 
da Filosofia 

Contemporânea: a ética em 

André Comte-Sponville e 

Luc Ferry 

(páginas 40 a 41) 
 

 

 

 

 

 

14:05 Química Educação Física Química História L. Inglesa  

 

Obtenção dos 

Combustíveis Fósseis  

(video aula) conteúdo e 

resolução de exercícios de 

fixação (páginas 280 a 

281). 

 

AULA ON-LINE 

Tema: Esporte de Invasão 

Material: Uniforme de 

Educação Física; tênis; 

garrafinha de água; 1 

bola; 1 toalha grande de 

banho; 3 garrafas pet. 

Torre de destilação 
Fracionada (video aula) 

conteúdo e resolução de 

exercícios de fixação. 

(páginas 280 a 281) 

 
 

AULA ON-LINE 

Correção de exercícios (livro, 
pg 339 a 349). 

 

 

 

 
 

AULA ON-LINE 

Os alunos deverão 

apresentar uma biografia de 

um personagem negro, de 

sua escolha, que será 

apresentada em Inglês 

durante o seminário. 

 

 



 

 

14:55 L. Portuguesa Ens. Religioso L. Portuguesa Matemática Matemática 

 

AULA ON-LINE 

Correção da lista de 

exercícios sobre 

formação de palavras. 

Resumir os assuntos da 

pag, 67 a 69 em forma de 

fichamento. 

“fichamento = frases ou 

parágrafos considerados 

mais importantes do 

texto.” 

Realizar as atividades da 

p. 22 a 24 do livro “FTD: 

Sistema de ensino”. 

Ler a apresentação, o 

conto “Como vovó dizia” 

e a entrevista 1 do 

Paradidático: Profissão 

Jovem. 

 Enviar o arquivo da 

atividade. AULA ON-LINE 
Introdução à Probabilidade 

Pratique: páginas 127, 128 
e 129 

16:10 L. Inglesa  Geografia Matemática Geografia Ens. Religioso 

 

AULA ON-LINE 

No livro “Team Up 4”, o 

aluno deverá 

acompanhar a explicação 

do assunto com o 
professor na página 37 

durante a aula on line 

via Google Meet e realizar 

os exercícios 6 ao 8 na 

mesma página. 

1ª aula da semana: 
 AULA ON LINE 

Participar da aula remota 

pela plataforma do Google 

e a fazer a autocorreção da 

atividade da página 419 
 

 

 

 

 

Medidas de tendência 

Central 

Média 

Pratique: páginas 123 e 124 
 

 

 

 

 

2ª aula da semana: 
Tema: Ásia na Guerra Fria. 

Estudar as páginas 419 a 

422. 

 

 
 

 

 

 

 

Pesquisar uma tribo 

indígena da nossa região 

Amazônica e destacar os 

aspectos: Cultural, 

Religioso. (como vivem, a 

língua, a culinária, a 

vestimenta, os rituais.)  

17:00 História Matemática L. Portuguesa Física Educ. Física 

 

Exercícios: Kahoot 

(Nazismo). 

 

 

 
 

 

AULA ON-LINE 
auto correção da lista de 

revisão 

 

 

 

 
 

 

AULA ON-LINE 

Elementos de coesão: ordem 
das palavras e ambiguidade. 

(Módulo 2). 

Videoaula - aula introdutória 

ao conceito de ondas. Livro 

didático FTD (módulo 2), 247 - 

251. Após assistir a aula o 
aluno estará habilitado a 

resolver os exercícios 1) a 5). 

Vídeo-aula 

Tema: Futsal 

 

 



 

Apresentação e reflexão 

acerca do paradidático 

Profissão Jovem. 

 

17:50 --- --- --- Laboratório --- 

    

AULA ON-LINE 

Reações químicas: 

entendendo através do 
lançamento do foguete. 

(Lançamentos dos alunos)  

 

 


