
 

Planejamento dos dias 21 de agosto até 25 de setembro de 2020 

9º ano 

ATENÇÃO PARA ENTREGA DAS AVALIAÇÕES – 21/09/2020 

 
 

 
21 de setembro 
segunda-feira 

 

Data e horário  Conteúdo 

08:00 às 08:40 
Inglês  

Módulo: 14 
Em sala: Present Perfect (III) + exercícios 
Para casa: Gravação do vídeo (O projeto será explicado durante a 
aula) 
***Reposição de aula: Dia 22 de setembro às 16:00. Discussão da 
temática do módulo 15 (Animals in danger) e estudo do 
vocabulário relacionado.*** 
Aula no Meet: O link da aula será enviado antes da aula 

09:20 às 10:20 
Xadrez  

Módulo: Utilizando as plataformas digitais Hangouts Meet e 
Lichess, iremos iniciar os estudos sobre sequências de jogadas e 
ideias da Abertura Ruy Lopes.  
Atividade em sala: A atividade será realizada a partir de partidas 
de xadrez online que acontecerão durante a aula online. 
Aula no Meet: O link da aula será enviado antes da aula. 

10:40 às 11:40 
Português  

Módulo: 26 – Orações Subordinadas adverbiais - 
Em sala: término das correções, páginas 24 a 29. 
Para casa: módulo 27 – anexar o produto final da produção 
textual no respectivo módulo do caderno 3. 
Aula no Meet: O link da aula será enviado antes da aula 

   

 
22 de setembro 

terça-feira 

08:00 às 10:00 
Redação  

Módulo: TEXTO DISSERTATIVO – A CONTRA ARGUMENTAÇÃO 
Em sala: Aula expositiva com exemplos 
Para casa: Leitura de um dos contos de Machado de Assis 
Aula no Meet: O link da aula será enviado antes da aula 

09:20 às 10:20 
Artes 

Título: Arte e ideias 
Em sala: Vamos ler, ouvir, ver o vídeo do Caetano Veloso e Milton 
Nascimento com a Canção - A Terceira Margem do Rio; No 
Youtube e após veremos obras diversos artistas como: Guto 
Lacaz, Andy Warhol, Hélio Oiticica, Nelson Leiner entre outros.  
Para casa:  
Aula no Meet: O link da aula será enviado antes da aula 

11:30 às 12:20 
Matemática  

Módulo:21 
Em sala: Estudo da circunferência - páginas: 319 à 323  
Aula no Meet: O link da aula será enviado antes da aula 

   

 08:00 às 09:00 Módulo: 29 – Orações Reduzidas 



 
 
 
 

23 de setembro 
quarta-feira 

Português  Em sala: apresentação do conceito e aplicação das orações 
reduzidas e início das atividades páginas 57 a 60 
Para casa: páginas 61 e 62 
Aula no Meet: O link da aula será enviado antes da aula 

09:20 às 10:20 
Física 

Módulo: 13 - Eletrodinâmica 
Em sala: página 442 
Para casa: em casa e rumo ao ensino médio 
Aula no Meet: O link da aula será enviado antes da aula 

10:40 às 11:40 
Biologia  

Jogo "Interações Ecológicas"  
Para casa: Escolher um tipo de interação ecológica e fazer uma 
"obra de arte" representando-a. 
Aula no Meet: O link da aula será enviado antes da aula 

   

 
 
 
 
 

24 de setembro 
Quinta-feira 

08:00 às 09:00 
Geografia  

Módulo: 11 – América Latina: Aspectos Humanos. 
Em sala: As explicações da Urbanização e os indicadores de 
qualidade de vida. Atividade 4 – P.259. 
Para casa: Desafio – P. 259; Rumo ao Ensino Médio – P.260/263; 
Em Casa – P. 263 e 264.  
Aula no Meet: O link da aula será enviado antes da aula 

09:20 às 10:20 
História 

Módulo 13: Os anos de chumbo 
Em sala: Resolução das atividades 
Para casa:  
Aula no Meet: O link da aula será enviado antes da aula 

10:40 às 11:40 
História 

Módulo 14: Cultura brasileira nos anos 1960 e 1970 luzes e trevas:  
Em sala:  
Para casa:  
Aula no Meet: O link da aula será enviado antes da aula 

   

 
 
 
 
 
 
25 de setembro 

 Sexta-feira 

08:00 às 09:00 
Robótica  

OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA – FAORMAÇÃO DE 
GRUPOS – EDITAL  
Questões da OBR, circuitos e componentes eletrônicos. 
Aula no Meet: O link da aula será enviado antes da aula 

09:20 às 10:20 
Matemática  

Módulo:21 
Em sala: Páginas: 324 à 330 
Aula no Meet: O link da aula será enviado antes da aula 

11:10 às 12:10 
Química  

Módulo: 11 – Descobrindo a estrutura da matéria.  
Em sala: páginas 512 a 520 
Para casa: atividades das páginas 521/522 
Aula no Meet: O link da aula será enviado antes da aula 

   

 


