
 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 31/março a 08/04/2020          TURMA: 9º ANO “B” 

Componente 
Curricular 

Conteúdo  
Referencial de 

Estudos 

Evidência de 
Aprendizagem 

Data ou 
Período 

Apresentação 

Ensino 
Religioso 
Profº Neri 

O ser humano tem 
limites? 

Página : 19 e 20 
 
 
Página: 23 

Responder atividade da 
página 20 ( Questão 6) 
 
Individualmente responda 
página 20           ( Questões 4 
e 5) 

03/04 
 
 
07/04 

Peço que respondam no 
caderno e postem a foto da 
atividade solicitada ou no word 
e enviem o arquivo. 

Língua 
Espanhola 
(Maestro 
Tônety 

Santana) 

Las leyendas 
 

Páginas 18 y 19 del 
libro. 

Leer atentamente la leyenda 
africana “Por qué el cocodrilo 
tiene la piel áspera y rugosa” 
y subrayar (sublinhar) las 
palabras desconocidas. 
 
Después cada alumno 
investigará y escribirá alguna 
leyenda de un país 
hispanohablante (México, 
España, Guinea Ecuatorial, 
Perú, Panamá, Argentina, 
Venezuela, Bolivia, 
etecétera…).  
 
No olvidar poner el título da 
la leyenda y el país. 
 

Hasta 
08/04/202
0. 

Google sala de clase/google 
class room. 

Física Movimento (conceitos): -Livro didático (capítulo -Conseguir identificar os 08/04 -Resolução da atividade 2 



Componente 
Curricular 

Conteúdo  
Referencial de 

Estudos 

Evidência de 
Aprendizagem 

Data ou 
Período 

Apresentação 

Profº Rodrigo 
Meneses 

 
-variação do espaço; 
-distância percorrida; 
-variação do tempo; 
-velocidade média 
-movimento retilíneo 
uniforme. 

2); 
-sites; 
-MDD (material didático 
digital).  
 
 

conceitos de movimento no 
seu cotidiano e a sua 
importância; 
-ter o conhecimento do 
perigo da altas velocidades 
no trânsito; 
 - Fazer um poema ou rima 
de duas estrofes sobre 
usando os conceitos de 
Movimento. 

 (Google Sala de Aula); 
 
OSERVAÇÕES 
-Atividade 2: mandar foto com a 
resolução das atividades no 
google sala de aula; 
 
- Poema: mandar uma foto (ou 
documento do word) com o 
poema no Google Sala de Aula. 

Matemática 

Profª Mauriane 

→Propriedades da 
radiciação 
 
→Simplificação de 
fatores do radicando 
 
→Adição e subtração de 
radicais 
 

→ Responder a 

atividade conhecimento 

em ação (Pág. 30 , 32 , 

34 e 35 ). 

 

 

→ Responder a 
atividade  
em construção no livro 
digital (Pág. 2,3,4 e 5 ).  
 
 
 
→ Responder a 
atividade online 
disponibilizada no portal 
Edebê . 

 
• Identificar e aplicar as 
propriedades dos radicais. 
• Simplificar radicais 
extraindo fatores do 
radicando usando as 
propriedades trabalhadas. 
• Introduzir um fator externo 
no radicando. 
• Adicionar e subtrair radicais. 
 

 

 

 

 

ATÉ 
08/04. 

→ Registrar somente as 

respostas e as páginas das 

atividades no caderno (As 

respostas devem ser a lápis e a 

identificação de cada questão 

deve ser a caneta); 

→ Responder a atividade 

conhecimento em construção no 

Livro digital. A professora 

visualiza automaticamente as 

respostas na plataforma Edebê. 

 

→ Responder a atividade online 
disponibilizada no portal Edebê . 
A professora visualiza 
automaticamente as respostas 
na plataforma Edebê.. 



Componente 
Curricular 

Conteúdo  
Referencial de 

Estudos 

Evidência de 
Aprendizagem 

Data ou 
Período 

Apresentação 

 

 

 

Química 

Profª Ana Paula 

(Cap. 3): 

 

→ Sistema homogêneo 

e heterogêneo. 

 

(Cap. 4): 

 → Do átomo à Biosfera. 

→ Constituição da 

matéria; 

→ Modelos atômicos; 

→ Níveis de energia da 

eletrosfera. 

  

  

 

→ Fazer leitura do 

conteúdo (Pág. 61 a 

64). 

→ Responder a 

atividade da sessão 

“juntando as peças” 

(Pág. 64). 

→ Responder a 

atividade conhecimento 

em ação (Pág. 64 e 65). 

→ Responder a 

atividade conhecimento 

em construção no livro 

digital (Pág. 2 a 7). 

→ Fazer leitura do 

conteúdo (Pág. 66 a 

74). 

→ Assistir o vídeo 

sobre a estrutura do 

átomo – modelo de 

Rutherford (Pág. 70). 

 

→ Diferenciar sistema 

homogêneo e heterogêneo; 

→ Identificar o número de 

fases de um sistema; 

→ Reconhecer que os 

materiais são constituídos de 

partículas muito pequenas, 

com diferentes níveis de 

organização e espaços 

vazios; 

→ Identificar e diferenciar os 
modelos atômicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Até 

08/04/202

0. 

 

→ Registrar somente as 

respostas e as páginas das 

atividades no caderno (as 

respostas devem ser a lápis e a 

identificação de cada questão 

deve ser a caneta); 

→ Enviar a imagem das 

atividades respondidas no 

caderno pelo Google Classroom 

no item “atividades”. 

→ Responder a atividade 

conhecimento em construção no 

Livro digital. Após o aluno(a) 

concluir a atividade, 

automaticamente as respostas 

serão enviadas à professora 

através da plataforma Edebê. 



Componente 
Curricular 

Conteúdo  
Referencial de 

Estudos 

Evidência de 
Aprendizagem 

Data ou 
Período 

Apresentação 

Língua 
Portuguesa 
Profª Meire 

Jane 

CONHECIMENTO EM 
CONSTRUÇÃO  

RITMOS DO BRASIL 
(Cap.2) 

FIGURAS DE 
PENSAMENTO 

MDD.(Cap.1) 

MDD. P.50 e 51 

MDD. p. 53. 

Responder a atividade 
interativa do cap.1 

 

Explanar informações sobre 
os ritmos do Brasil: MPB, 
Sertanejo, Samba, Forró, 
Frevo, Axé e Baião. 

Observe as figuras de 
pensamento exploradas, 
suas definições e exemplos. 

Pesquise em músicas, frases 
que exemplificam as figura 
de pensamento citadas. 

 

ATÉ 
08/04 

Obs: A atividade interativa será 
verificada pela professora via 
relatório no portal. 

Obs: Enviar arquivo no 
classroom comprovando a 
atividade feita. 

 

Obs: Registrar no caderno a 
produção solicitada (enviar 
arquivo no classroom 
comprovando a atividade feita.) 

Produção 
Textual  
Profª Daniela  

Paródia  MDD páginas: 61 e 62 

Agora que sua paródia está 
pronta, cante e solte sua voz, 
prestando bastante atenção 
para perceber se o texto está 
bem escrito e se está em 
harmonia com a melodia 
escolhida. 

0604 

A Apresentação acontecerá no 
horário de aula, no dia  
06/04/2020, às 15h. 
O link de acesso estará 
disponível no google classroom 
(acesso ao google meet - pode 
ser web com uso de notebook 
pois requer microfone e câmera, 
ou nos dispositivos móveis 
instalando o aplicativo gratuito) 

Filosofia 
Inventário de autoestima  
Meu quarto 

Páginas 26 e 27  
Páginas 30 e 31 

 Pensar sentir e agir  
Página 28 e 29 
Conhecimento em prática 

08/04 
Enviar as repostas pelo google 

classroom 

Arte Xilogravura Páginas 27,28,29,30 e Estudar o conteúdo e fazer Entregar Enviar a foto da atividade pelo 



Componente 
Curricular 

Conteúdo  
Referencial de 

Estudos 

Evidência de 
Aprendizagem 

Data ou 
Período 

Apresentação 

 
Bruno Souza 

31 as fichas 13 e 14 
Fazer uma gravura usando 
uma bandeja de isopor (de 
embalagem de carne do 
supermercado), na ficha 13 é 
para fazer colorido e na ficha 
14 usar apenas uma cor 
seguindo as instruções do 
livro 

até dia 
8/04 

Google classroom/responder a 
atividade/anexar 
 
 ou pelo portal Edebe 

Língua Inglesa Unit 2 Mini-Review Livro Connect pág. 20  
e 21 
 
Videoaulas no Google 
Classroom 
 
Duolingo (sugestão) 

Realizar atividades no livro 
nas páginas propostas (a 
professora irá conferir as 
atividades em sala, respostas 
corretas na videoaula da 
semana) 
Realizar slide compartilhado 
no Mini-Project 

Mini- 
Project: 
até 
08/04/202
0 
 
Outras 
atividades
: estudo 
independ
ente  

- Videoaula no Google 
Classroom 
- Atividade Mini Project no 
Google Classroom 

 

Geografia 

Prof. Emmanoel. 

C. Nazareth 

Cap; 03 - Blocos 
Econômicos Europa e 
África 

MDD (Material Didático 
Digital) - (páginas 44 e 
45 

MDD (Material Didático 
Digital) - Seção a3-1 à 
a3-8 

Realizar a verificação de 
aprendizagem por meio da 
resposta das atividades do 
material digital. 

08/04 

 

Responder o conhecimento em 
ação (páginas 44 e 45) e a 
atividade interativa do cap.3 

História  Primeira Guerra Mundial  Páginas 24 a 27 Realizar atividade na 
plataforma Edebe  

03/04 
Recebimento automático pela 

plataforma   
 



Componente 
Curricular 

Conteúdo  
Referencial de 

Estudos 

Evidência de 
Aprendizagem 

Data ou 
Período 

Apresentação 

 

A Revolução do“rolo 
compressor” ou o 
despertar do colosso 
com os pés de barro” 

 

A Revolução Russa. 

 

Texto enviado pelo 
google classrom 

 

 

 

 

 

 

Atividade disponibilizada no 
google classroom 

 

 

Atividade disponibilizada no 
google classroom 

 

08/04 

 

 

 

08/04 

 
 

Enviar as repostas pelo google 
classroom 

 


