
 

 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 23 a 27/03/2020          TURMA: 9º ANO “B” 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 
Apresentação 

Matemática 

Prof. Mauriane 

Estatística    ( 

Cap.01 ) 

MDD p. 10 à 16 . 

Resolução de Exercícios de 

revisão dos conteúdos já 

trabalhados em sala de aula . 

Resolver lista de  exercícios 

no caderno  , como também 

realizar a avaliação 

disponibilizada no portal 

Edebê a partir do dia 28/03 

/2020 . 

Resolução das 

atividades no 

caderno até o dia 

27/03/2020 . 

Avaliação 

disponibilizada no 

portal a partir do 

dia 28/03/2020 e 

com encerramento 

da avaliação 

programada para 

29/03/2020 . 

Postagem da lista de 

exercícios de revisão na 

plataforma Edebê bem 

como a Avaliação . 

História   

Prof. Renato 

Leher 

Atividade 

Interativa do 

Capítulo 1. 

MDD página. c1-1 a c1 -18  

Atividade disponibilizada no 

final do capítulo 1. 

Fixar o conteúdo trabalhado 

durante o capítulo Até o dia 

 27/03/2020 

Após o aluno(a) concluir 

a atividade, o professor 

receberá  

automaticamente as 

respostas na plataforma 



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 
Apresentação 

Edebê. 

 

 

 

Química 

Profª Ana Paula 

(Cap. 3): 

 

→ Ciclo e 

propriedades da 

matéria. 

→ Mudanças de 

estado físico da 

matéria. 

→ Substâncias 

Químicas. 

→  MDD p.  51. 

(atividade juntando as peças). 

→  MDD p.  53 e 54. 

(atividade juntando as peças). 

→ MDD p.  55 a 57. 

→ MDD p.  56. 

(Assistir o vídeo). 

 → MDD p.  57 a 60. 

→  MDD p.  60. 

(Atividade juntando as 

peças). 

→ Relacionar propriedades 

físicas, químicas ou 

biológicas de produtos, 

sistemas ou procedimentos 

tecnológicos às finalidades a 

que se destinam; 

→ Diferenciar 

transformações químicas de 

transformações físicas da 

matéria; 

→ Identificar os estados 

físicos da matéria; 

→ Diferenciar os tipos de 

misturas. 

 

 

 

Até 27/03/2020. 

 

→ Registrar somente as 

respostas das atividades 

no caderno (As 

respostas devem ser a 

lápis e a identificação de 

cada questão deve ser a 

caneta); 

 

Geografia 

Prof. Emmanoel. 

Atividade 

Interativa dos 

Capítulos 1 e 2 

Capítulo 01 páginas: a1-1 a 

a1-11 

Fixar o conteúdo trabalhado. 
Até o dia 

Após o aluno(a) concluir 

a atividade, o professor 

receberá 



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 
Apresentação 

C. Nazareth Capítulo 02 páginas: a2-1 a 

a2-10 

 30/03/2020 automaticamente as 

respostas na plataforma 

Edebê. 

Filosofia  

Prof. Renato 

Leher 

auto estima e 

autoconheciment

o  

páginas 22 e 23  Realizar o Pensar, sentir e 

agir das páginas 24 e 25.  

 

 

Visto no caderno/Livro 

Ensino Religioso 

Prof.Neri 

O ser humano 

tem limites? 

MDD páginas 17 e 18 Realizar atividade  da 

página 18 -  questões 2 e 3 

 A atividade deverá ser 

respondida no 

caderno/livro 

Produção Textual 

Profª Daniela 

  

 

   

  Paródia 

MDD p. 61 e 62 

Temas para a produção da 

paródia são: Combate à 

violência; meio ambiente; o 

não preconceito; violência; 

profissão; família; respeito ao 

próximo.  

  

 

Paródia escrita -  

02/04/2020 

 

Dicas do 

desenvolvimento da 

atividade será enviada 

por mensagem na 

plataforma edebê. 

Língua Inglesa 

Teacher Larissa 

Predictions for 

the future 

Livro Connect Páginas 

16,17,18 e 19. 

Google Classroom Material 

Realizar as atividades das 

páginas 16 a 19 após 

assistir o vídeo teórico. 

01/04/202   

/84848484848484

840 

Vídeo instrutivo no 

Google Classroom com 

Teoria e Prática 



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 
Apresentação 

Teórico Língua Inglesa  

 

(Exercícios Resolvidos 

para checagem e 

correção) 

Língua 

Portuguesa 

Profª Meire Jane 

Gênero textual - 

Conto e seus 

elementos da 

narrativa. 

 

Conjunções e 

Semântica 

 

 

MDD p. 28 a 35. 

No universo da leitura. 

 

 

 

Plataforma Edebê 

Realizar as leituras dos 

contos apresentados no livro 

e responder as questões 

sobre as interpretações dos 

textos correspondentes. 

 

Revisão de conteúdos. 

 Até 27/03/2020 

 

 

 

 

 

 

Até 30/03/2020 

Registrar as atividades 

no caderno somente 

com as respostas. 

 

 

Revisão digital de 

conteúdos trabalhados. 

(Arquivos) 

Física 

Profº Rodrigo 

Meneses 

-Conversão de 

unidades. 

-Notação 

Científica. 

-Ordem de 

Grandeza. 

Plataforma Google Class 

(arquivo contendo exercícios 

sobre conteúdos já 

abordados) - REVISÃO. 

Resolver todos os exercícios 

do Formulário (Plataforma 

Google Class) 

Até o dia 

26/03/2020 

A plataforma Google 

Class corrige e fornece 

os resultados. 



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 
Apresentação 

Arte 

Prof. Bruno 

Perspectiva P. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 Fazer as fichas 9, 10, 11 e 

12 

- Seguir as orientações 
no livro para cada atividade, 
todas elas são para 
completar os desenhos 
segundo seu ponto de fuga 
e perspectiva 

Entregar até dia 

30/03/2020 

Enviar foto da atividade 

com o nome e a turma 

Língua Espanhola 

Prof. Tônety 

La voz Pasiva 

 

Escritura de um 

anuncio 

Libro texto escolar (livro 

didático). Página 17, actividad 

TALLER DE ESCRITURA 

Escribir um pequeño 

anuncio de acuerdo con los 

2 (dos) ejemplos de 

anúncios estudiados en la 

página 16. 

Usar em el anuncio algunos 

verbos en la voz passiva 

Até 28/março Plataforma Edebê o 

Google classroom / 

Google sala de clase 

 


