
PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

4ª feira – 15 de abril 2020

TURMA:  2901 

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Eduardo
Matemática

CAPÍTULO 6 – PRODUTOS NOTÁVEIS E FATORAÇÃO (LIVRO 2) – DIA 15/04/2020
 Esse capítulo faz uma abordagem sobre esses dois conteúdos do 8º ano que serão de
extrema importância para que prossigamos com os estudos a partir do capítulo 7.

PRODUTOS NOTÁVEIS – são novas abordagens de multiplicação de termos 
algébricos, através de fórmulas (ou pela propriedade distributiva).

I) Para começarmos, leiam atentamente o texto da página 4 e respondam às questões 
da página 5.

II) Assistam a vídeo aula no SAS TV (portal SAS) referente ao capítulo 5.

III) Observem as fórmulas existentes e os exemplos da página 6 e realizem as 
atividades da página 7.

IV) Sugestão de vídeo aula:

* https://www.youtube.com/watch?v=ODL2gz4njXI

Marcelo
Geometria

 CAPÍTULO 5 – SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS (PARTE I) – DIA 15/04/2020

I) Para começarmos, leiam atentamente o texto nas páginas 94 e 95

II) Assistam a vídeo aula no SAS TV (portal SAS) referente ao capítulo 5.

III)  Após a leitura e observação, vejam essa sugestão de vídeo aula (abaixo) e 
realizem os exercícios das páginas 96 e 97 (números 1 e 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=vc9xrDFx7J4

https://www.youtube.com/watch?v=ODL2gz4njXI
https://www.youtube.com/watch?v=vc9xrDFx7J4


 
IV) Não esqueçam de fazer a auto correção dos exercícios do Capítulo 4, que estará 
disponível no SAS CONECTA.

Rogéria
Ciências l) Exercício do livro pág. 59, 60, 61, 62 3 63.

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

4ª feira – 15 de abril 2020

TURMA:  2902

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Camila
Português

Português - gramática

Capítulo 4 - Somos todos iguais

1 - Leitura do capítulo 4 

2 - Assista a vídeo aula na plataforma do SAS capítulo 4 Somos todos iguais

3 - Realize as atividades das páginas: 87, 88 e 89 (para a realização das atividades é 

necessário a leitura das páginas 85 e 86)

4 - Realize as atividades online referente ao capítulo 4  Somos todos iguais

Marcelo
Matemática

CAPÍTULO 6 – PRODUTOS NOTÁVEIS E FATORAÇÃO (LIVRO 2) – DIA 15/04/2020
  Esse capítulo faz uma abordagem sobre esses dois conteúdos do 8º ano que serão 
de extrema importância para que prossigamos com os estudos a partir do capítulo 7.

PRODUTOS NOTÁVEIS – são novas abordagens de multiplicação de termos 
algébricos, através de fórmulas (ou pela propriedade distributiva).

I) Para começarmos, leiam atentamente o texto da página 4 e respondam às questões 
da página 5.

II) Assistam a vídeo aula no SAS TV (portal SAS) referente ao capítulo 5.

III) Observem as fórmulas existentes e os exemplos da página 6 e realizem as 
atividades da página 7.

IV) Sugestão de vídeo aula:

* https://www.youtube.com/watch?v=ODL2gz4njXI

Rogéria
Ciências l) Exercício do livro pág. 59, 60, 61, 62 3 63.

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
Ensino Médio 

4ª feira – 15 de abril 2020

https://www.youtube.com/watch?v=ODL2gz4njXI


TURMA:  3101

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Marion
História
Sociologia

HISTÓRIA 
Capítulo 6 – Os primeiros anos de Roma Antiga 
Faça os exercícios do cap. 6 pág. 21, 25, 30 e 31

SOCIOLOGIA
Capítulo 5 – O trabalho nas diferentes sociedades.
Faça a correção do cap. 5 
Gabarito em anexo

Capítulo 6 – Estratificação e desigualdade social
Faça a leitura do cap. 6
Faça os exercícios das págs. 216 e 217

Vera
Literatura 
Produção de 
texto

Literatura: 
1. Leitura do módulo 3 (Humanismo)
2. Assistir a vídeo aula do SAS referente a este capítulo;
3. Fazer fichamento do capítulo 3;
4. Exercícios das páginas 40, 41, 44 e 45

Produção textual:
1- Leitura do capítulo 5 (texto narrativo);
2- Atividades para sala do capítulo 5 ( Página 5) –  questões discursivas

Ana Cláudia
Biologia

Biologia 01 
Capítulo 5 – Respiração celular e fermentação
1. Assista a vídeo aula do referido capítulo
2. Faça as tarefas on-line referente ao capitulo 
3- Atividade  para sala do livro (página 10 – números 1 a 5, fazer no caderno e 
enviar por e-mail)
Assistir : https://www.youtube.com/watch?v=eFlRzifgF60

TURMA:  3102

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Luciano
Física

Capítulo 3 - Vetores
1) Fazer a leitura do Capítulo 3 (pág. 34 à 41)
2) Assistir a vídeo aula referente ao capítulo na SASTV
3) Realizar a tarefa online do capítulo 3
4) Assista esse vídeo de um experimento que mostra a diferença entre a soma 
vetorial e a soma escalar -> https://www.youtube.com/watch?v=Ut7kUpEhd4w&t=78s

Obs: No vídeo é falado sobre soma de forças, algo que ainda não vimos, mas não há 
problema o princípio da soma é o mesmo para outras grandezas.

Rogéria
Biologia

Biologia 01 
Capítulo 5 – Respiração celular e fermentação

1. Assista a vídeo aula do referido capítulo
2. Faça as tarefas on-line referente ao capitulo 
3- Atividade  para sala do livro (página 10 – números 1 a 5, fazer no caderno e 
enviar por e-mail)
Assistir : https://www.youtube.com/watch?v=eFlRzifgF60

Eduardo CAPÍTULO 5 – FUNÇÃO II (LIVRO 2)

https://www.youtube.com/watch?v=eFlRzifgF60
https://www.youtube.com/watch?v=eFlRzifgF60


Matemática    Nesse capítulo, vamos analisar as classificações das funções e suas respectivas
características.  É  um  capítulo  curto,  mas  deem  bastante  atenção  às  Funções
Compostas e Inversas.

I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 5.

II) Sugestão de vídeo aula:

https://www.youtube.com/watch?v=EBRXQpXbXio    (Função Composta)

https://www.youtube.com/watch?v=15L_ntOBIw0       (Função Inversa)

Após assistirem as vídeo aulas, realizem os exercícios nas páginas 7, 8 e 9 (até o 
número 7)
  
 III) Não esqueçam de fazer a auto correção dos exercícios do Capítulo 4 (o gabarito 
estará disponível no SAS CONECTA)

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
Ensino Médio 

4ª feira – 15 de abril 2020

TURMA:  3201

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Marcelo
Matemática

CAPÍTULO 7 – OPERAÇÕES COM MATRIZES

   As operações com Matrizes são bem simples,  mas precisamos ficar  atentos  às
seguintes observações:

1) Só poderemos somar ou subtrair matrizes que possuam a mesma ordem (mesmo
número de linhas e colunas).  Caso contrário,  essas operações não serão possíveis
(sobrarão ou faltarão elementos);

2) Na multiplicação de um número real por uma matriz, basta multiplicar cada elemento
da matriz por esse número (é bem simples mesmo).

3)  A  multiplicação  entre  matrizes  requer  uma  atenção  especial,  por  isso  só
abordaremos no próximo capítulo.

I) Façam, inicialmente, a auto correção dos exercícios do Capítulo 6 (o gabarito estará 
disponível no SAS CONECTA).

II) Assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 7.

III) Sugestão de vídeo aula:

https://www.youtube.com/watch?v=PCzXBP-TA-s

https://www.youtube.com/watch?v=jAYUbGwxbZ0

IV) Realizem as atividades da página 17 – ATIVIDADES PARA SALA (números 1, 2, 3, 
4 e 5) e páginas 17 e 18 – ATIVIDADES PROPOSTAS (números 1, 2, 3 , 4, 5, 6 e 10) –
LIVRO 2

IV) Realizem a tarefa on line do Cap 7 (vocês terão uma semana para realizá-la, ok).

https://www.youtube.com/watch?v=jAYUbGwxbZ0
https://www.youtube.com/watch?v=PCzXBP-TA-s
https://www.youtube.com/watch?v=15L_ntOBIw0
https://www.youtube.com/watch?v=EBRXQpXbXio


Ana Cláudia
Biologia

Continuação e finalização das atividades:
Biologia 02 
Capítulo: 6- Histologia Vegetal
1. Leitura do capítulo.
2. Vídeo aula do referido capítulo
3. Fazer os exercícios da tarefa on line referente ao capítulo 6.
4. Preparar um resumo dos tecidos citados no esquema enviado e suas 

características e funções.

Marion
História

Capítulo 4 – Primeiro Reinado
Faça a correção do cap. 4 
Gabarito em anexo

Capítulo 5 – Período regencial
Assista a aula do cap. 5 no SAS CONECTA
Assista a aula do cap. 5 no SAS TV
Faça a leitura do cap. 5
Faça os exercícios da pág 11

TURMA:  3202

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Eduardo
Matemática

Finalizar as atividades da semana:

CAPÍTULO 7 – OPERAÇÕES COM MATRIZES

   As operações com Matrizes são bem simples,  mas precisamos ficar  atentos  às
seguintes observações:

1) Só poderemos somar ou subtrair matrizes que possuam a mesma ordem (mesmo
número de linhas e colunas).  Caso contrário,  essas operações não serão possíveis
(sobrarão ou faltarão elementos);

2) Na multiplicação de um número real por uma matriz, basta multiplicar cada elemento
da matriz por esse número (é bem simples mesmo).

3)  A  multiplicação  entre  matrizes  requer  uma  atenção  especial,  por  isso  só
abordaremos no próximo capítulo.

I) Façam, inicialmente, a auto correção dos exercícios do Capítulo 6 (o gabarito estará 
disponível no SAS CONECTA).

II) Assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 7.

III) Sugestão de vídeo aula:

https://www.youtube.com/watch?v=PCzXBP-TA-s

https://www.youtube.com/watch?v=jAYUbGwxbZ0

IV) Realizem as atividades da página 17 – ATIVIDADES PARA SALA (números 1, 2, 3, 
4 e 5) e páginas 17 e 18 – ATIVIDADES PROPOSTAS (números 1, 2, 3 , 4, 5, 6 e 10) –
LIVRO 2

IV) Realizem a tarefa on line do Cap 7 (vocês terão uma semana para realizá-la, ok).

https://www.youtube.com/watch?v=jAYUbGwxbZ0
https://www.youtube.com/watch?v=PCzXBP-TA-s


Ana Cláudia
Biologia

Biologia 02 
Capítulo: 6- Histologia Vegetal
5. Leitura do capítulo.
6. Vídeo aula do referido capítulo
7. Fazer os exercícios da tarefa on line referente ao capítulo 6.
8. Preparar um resumo dos tecidos citados no esquema enviado e suas 

características e funções.

Vera 
Português

1- Leitura do capítulo 5 (Coesão gramatical);
2- Exercícios – atividades para sala- páginas 11 e 12 ( capítulo 5);
3- Tarefa on line capítulo 5

Luciano
Física

1 – Realizar Leitura das páginas 3, 4 e 5, do livro 2, capítulo 5;
2 – Estudar os exercício resolvidos da página 5;
3 – Assistir a um vídeo no youtube https://www.youtube.com/watch?v=2rE-tKkUsG8
4 – Resolver os exercícios (atividades porpostas) da página 8 e 9 (exercícios 1, 2, 3, 4 )

PLANEJAMENTO SEMANAL - ATIVIDADES DIÁRIAS   
Ensino Médio 

4ª feira – 15 de abril 2020

TURMA:  3301

DISCIPLINAS ATIVIDADES
Danilo 
Geograifa

Geografia 02
Módulo 02 - Globalização e o blocos econômicos
1- Realizar as atividades para sala pág. 51, 52, 53

Módulo 03 - Geopolítica da América Latina e da África
1- Realizar as atividades para sala pág. 62 e 63

Camila 
Literarura 

1 - Tarefa online capítulos 3 ( arcadismo ) e 4 ( romantismo no Brasil - Primeira 
geração: Poesia indianista) *A tarefa online pode ser feita até o dia 23/04
Módulo 4 - Realismo e naturalismo no Brasil
2 - Leitura do capítulo
3 - Exercício, no livro, página 69  (Atividades para a sala)

Vera 
Português

Português:
1- Fazer os exercícios do livro páginas 11 a 13 ( módulo 4);
2- Tarefa on-line dos capítulos 8 e 9 ( adjetivo e pronome).

Interpretação:
1- Leitura do módulo 5 (variação linguística);

2- Exercícios páginas 112 e 113.

Luciano 
Física

1 – Realizar Ler as páginas 25 e 26 (capítulo 2 Campo Elétrico I) da parte de Física 2 
na apostila;
2 – Resolver os exercícios de 1 té 5 da página 27 (capítulo 2 Campo Elétrico I) da 
apostila de Física 2;
3 – Será disponibilizado ao longo da semana um vídeo sobre o assunto;

https://www.youtube.com/watch?v=2rE-tKkUsG8

