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Português Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Entrega das atividades sobre:
Textos reguladores: leitura e 
exercícios da apostila; 
Hiperônimo e hipônimo - 
vídeoaula - leitura e atividades 
até a página 32

Correção de exercícios e tira 
dúvidas pelo Hangouts Envio de videoaula e exercícios.

Inglês

6º A: Informações sobre como 
as aulas seguirão e as 
plataformas utilizadas e vídeos 
do SEP pelo Classroom e 
Hangouts agendado para o dia 
16/04/2020 às 08:00 hrs

Arte
Atividades da apostila , 
lançados no classroom código 
zqy2gbc

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Ed. Física Video aula, desafio circuito 
(Classroom)

Hangouts plantão de  duvidas 
as 09h as 10h

Matemática

Fazer a leitura e as atividades 
da Apostila das páginas 41 e 42 
referente aos Múltiplos de um 
Número Natural.

Hangouts plantão de  dúvidas 
das 08h as 09h

Para correção parcial dos 
exercícios, responder a 
Atividade com testes, com as 
respostas dos exercícios 
resolvidos na apostila (páginas 
41 e 42) através do classroom, 
Código da turma qogx2yi

Resolver a Atividade com testes 
dos exercícios disponíveis no 
classroom, referentes aos 
Multiplos de um número natural.

Ciências

Explicação  do cap. 2 da 
Apostila Positivo e lançamento 
da atividade proposta, Com 
orientação para a realização da  
mesma.

Divulgação da Correção da 
Atividade proposta da aula 
anterior no Google classroom à 
partir das 15h .

Divulgação da atividade 
prática, e orientação para a 
realização do relatório da aula 
no Google classroom.

Plantão de dúvidas no Hangouts 
às 14h até às 15h.

HIstória

fazer um resumo sobre as 
cidades Gregas antigas ( 
volume 1 - capitulo 4),  Atenas e 
Esparta. Com data de entrega 
programada para o dia 20/04. A 
solicitação da atividade será 
feita pelo classroom

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Video aula - A formação das 
cidades-estados da Grécia 
antiga. O link da aula será 
disponibilizado no classroom



Geografia

Alimentação do Google 
Classroom com orientações de 
atividades baseadas na 
apostila. Exercícios simples, 
croqui e pesquisas para as 
videoaulas, além de orientações 
para o Positivo On, tudo em um 
doc.Word, Atividades para o 
Ciclo de estudo. parte1/3.

Disponibilização das videoaulas, 
parte 2/3 do Ciclo de estudo. 
Ficar atento ao Classroom, para 
seguir o cronograma de 
atividades e possíveis 
alteraçãoes. Atenção: Os horários para 

tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

08:00 hsTutorias das 
videoaulas, cronograma no 
Classroom. Parte 3/3 do Ciclo 
de estudo

Filosofia
Vídeo aula - Google Classroom 
(combo de 4 aulas com 
conteúdo do 1°Trimestre inteiro)

Continuação da atividade 
proposta no Google Class - 
Criação / Confecção / Objeto

Projeto Hangouts (dúvidas 15:00)
Form. Sobre o projeto de emp. 
(ClassRoom)

Empreendedorismo
Continuação da atividade 
proposta no Google Class - 
Criação / Confecção / Objeto

Continuação da atividade 
proposta no Google Class - 
Criação / Confecção / Objeto

Produção de Texto
Suporte online - Classroom e 
Hangouts

Video aula - Tipologia 
dissertativa e tipos textuais
Atividade de produção de texto 
disserativo - Google Classroom

Suporte online - Classroom e 
Hangouts
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Português

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Entrega das atividades 
sobre:Textos reguladores: 
leitura e exercícios da 
apostila; Hiperônimo e 
hipônimo - vídeoaula - 
leitura e atividades até a 
página 32

Inglês

Videoaula e atividades 
toda semana no Google 
Classroom. Trilha/Aval. do 
positivo on - Caps. 01 e 
02 até final de abril.

Hangout para dúvidas e 
tutoria toda 3a e 6a feira 
das 14h as 15h -  link no 
Classroom

Arte
Atividades da apostila, 
com orientação no 
classroom código 
y7xk3wv

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Ed. Física

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Através de pesquisa e 
vídeos trabalhar o 
Handebol : sua história, 
principais regras, 
fundamentos e 
desenvolvimento do jogo. 
Entrega da pesquisa 
através do Classroom. 

 

Matemática

Fazer a leitura e as 
atividades da Apostila das 
páginas 41 e 42 referente 
aos Múltiplos de um 
Número Natural.

Hangouts plantão de  
dúvidas das 08h as 09h

Para correção parcial dos 
exercícios, responder a 
Atividade com testes, com 
as respostas dos 
exercícios resolvidos na 
apostila (páginas 41 e 42) 
através do classroom, 
Código da turma fch776u

Resolver a Atividade com 
testes dos exercícios 
disponíveis no classroom, 
referentes aos Multiplos 
de um número natural



Ciências

Explicação  do cap. 2 da 
Apostila Positivo e 
lançamento da atividade 
proposta, Com orientação 
para a realização da  
mesma.

Divulgação da Correção 
da Atividade proposta da 
aula anterior no Google 
classroom à partir das 15h 
.

Divulgação da atividade 
prática, e orientação para 
a realização do relatório 
da aula no Google 
classroom.

Plantão de dúvidas no 
Hangouts às 14h até às 
15h.

HIstória

fazer um resumo sobre as 
cidades Gregas antigas ( 
volume 1 - capitulo 4),  
Atenas e Esparta. Com 
data de entrega 
programada para o dia 
20/04. A solicitação da 
atividade será feita pelo 
classroom

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Video aula - A formação 
das cidades-estados da 
Grécia antiga. O link da 
aula será disponibilizado 
no classroom

Geografia

Alimentação do Google 
Classroom com 
orientações de atividades 
baseadas na apostila. 
Exercícios simples, croqui 
e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o 
Positivo On, tudo em um 
doc.Word, Atividades para 
o Ciclo de estudo. 
parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do 
Ciclo de estudo. Ficar 
atento ao Classroom, para 
seguir o cronograma de 
atividades e possíveis 
alteraçãoes.

09:00 hsTutoria das 
videoaulas, cronograma 
no Classroom. Parte 3/3 
do Ciclo de estudo

Filosofia
Vídeo aula - Google 
Classroom (combo de 4 
aulas com conteúdo do 1°
Trimestre inteiro)

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Projeto Hangouts (dúvidas 15:00) Form. Sobre o projeto de 
emp. (ClassRoom)

Form. Sobre o projeto de 
emp. (ClassRoom)

Empreendedorismo
Continuação da atividade 
proposta no Google Class 
- Criação / Confecção / 
Objeto

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento



Produção de Texto Suporte online - 
Classroom e Hangouts

Suporte online - 
Classroom e Hangouts

Video aula - Tipologia 
dissertativa e tipos 
textuais
Atividade de produção de 
texto disserativo - Google 
Classroom

Suporte online - 
Classroom e Hangouts
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Português

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Entrega das atividades 
anteriores pelo Classroom: 
Texto de Divulgação 
Científica - até a página 
32; Videoaula sobre a 
Estrutura Básica da 
Oração - revisão sobre os 
tipos de sujeitos

Inglês

Google Classrom 
atividades referente a 
continuaçao de conteudo 
(formulario de questoes e 
apostila) data de entrega 
17 de Abril.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Arte

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Estudo da apostila,
atividades no caderno de 
desenho, orientações no 
classroom código tejrpkk

Ed. Física

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Através de pesquisa e 
vídeos trabalhar o 
Basquete: sua história, 
principais regras, 
fundamentos e 
desenvolvimento do jogo. 
Entrega da pesquisa 
através do Classroom. 

Matemática

Fazer a leitura e as 
atividades da Apostila das 
páginas 48, 49 e 50 
referente a Adição de 
Números Inteirosl.

Hangouts plantão de  
dúvidas das 09h as 10h

Para correção parcial dos 
exercícios, responder a 
Atividade com testes, com 
as respostas dos 
exercícios resolvidos na 
apostila (páginas 48, 49 e 
50) através do classroom, 
Código da turma w2nhy5w



Ciências

Explicação  do cap. 2 da 
Apostila Positivo e 
lançamento da atividade 
proposta, Com orientação 
para a realização da  
mesma.

Divulgação da Correção 
da Atividade proposta da 
aula anterior no Google 
classroom à partir das 15h 
.

Divulgação da atividade 
prática, e orientação para 
a realização do relatório 
da aula no Google 
classroom.

Plantão de dúvidas no 
Hangouts às 14h até às 
15h.

HIstória

Fazer um resumo: O 
mundo moderno e o 
renascimento cultural ( 
volume 1 - capítulo 1), 
com data de entrega 
programada para o dia 
20/04. A solicitação da 
atividade será feita pelo 
classroom

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Video aula: Estado 
Nacionai Modernos. O link 
da aula será 
disponibilizado no 
classroom.

Geografia

Alimentação do Google 
Classroom com 
orientações de atividades 
baseadas na apostila. 
Exercícios simples, croqui 
e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o 
Positivo On, tudo em um 
doc.Word, Atividades para 
o Ciclo de estudo. 
parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do 
Ciclo de estudo. Ficar 
atento ao Classroom, para 
seguir o cronograma de 
atividades e possíveis 
alteraçãoes.

10:00 hsTutorias das 
videoaulas, cronograma 
no Classroom. Parte 3/3 
do Ciclo de estudo

Filosofia
Vídeo aula - Google 
Classroom (combo de 4 
aulas com conteúdo do 1°
Trimestre inteiro)

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Projeto Hangouts (dúvidas 15:00) Form. Sobre o projeto de 
emp. (ClassRoom)

Empreendedorismo

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de 
dúvidas (Hangouts) estão 
definidos no Classroom. 
Fique atento

Continuação da atividade 
proposta no Google Class 
- Criação / Confecção / 
Objeto



Produção de Texto Suporte online - 
Classroom e Hangouts

Suporte online - 
Classroom e Hangouts

Videoaula - Sport 
radiofônico
Atividade de prpdução de 
um spot radiofônico 
(Google Classroom)

Suporte online - 
Classroom e Hangouts
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Português
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Entrega das atividades 
anteriores pelo Classroom: 
Texto de Divulgação Científica 
- até a página 32; Videoaula 
sobre a Estrutura Básica da 
Oração - revisão sobre os tipos 
de sujeitos

Inglês

Google Classrom atividades 
referente a continuaçao de 
conteudo (formulario de 
questoes e apostila) data de 
entrega 17 de Abril.

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Arte
Estudo da apostila, atividades 
no caderno de desenho,com 
orientações no classroom 
código 4hlptet

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Ed. Física
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Através de pesquisa e vídeos 
trabalhar o Basquete: sua 
história, principais regras, 
fundamentos e 
desenvolvimento do jogo. 
Entrega da pesquisa através 
do Classroom. 

Matemática
Fazer a leitura e as atividades 
da Apostila das páginas 48, 49 
e 50 referente a Adição de 
Números Inteirosl.

Hangouts plantão de  dúvidas 
das 09h as 10h

Para correção parcial dos 
exercícios, responder a 
Atividade com testes, com as 
respostas dos exercícios 
resolvidos na apostila (páginas 
48, 49 e 50) através do 
classroom, Código da turma 
mneexwx

Ciências

Explicação  do cap. 2 da 
Apostila Positivo e lançamento 
da atividade proposta, Com 
orientação para a realização 
da  mesma.

Divulgação da Correção da 
Atividade proposta da aula 
anterior no Google classroom à 
partir das 15h .

Divulgação da atividade 
prática, e orientação para a 
realização do relatório da 
aula no Google classroom.

Plantão de dúvidas no 
Hangouts às 14h até às 15h.



HIstória

Fazer um resumo: O mundo 
moderno e o renascimento 
cultural ( volume 1 - capítulo 
1), com data de entrega 
programada para o dia 20/04. 
A solicitação da atividade será 
feita pelo classroom

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Video aula: Estado Nacionai 
Modernos. O link da aula será 
disponibilizado no classroom.

Geografia

Alimentação do Google 
Classroom com orientações de 
atividades baseadas na 
apostila. Exercícios simples, 
croqui e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o Positivo On, 
tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do Ciclo 
de estudo. Ficar atento ao 
Classroom, para seguir o 
cronograma de atividades e 
possíveis alteraçãoes.

11:00hsTutoria das videoaulas, 
cronograma no Classroom. 
Parte 3/3 do Ciclo de estudo

Filosofia
Vídeo aula - Google Classroom 
(combo de 4 aulas com 
conteúdo do 1°Trimestre 
inteiro)

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Projeto Hangouts (dúvidas 15:00) Form. Sobre o projeto de emp. 
(ClassRoom)

Empreendedorismo
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Continuação da atividade 
proposta no Google Class - 
Criação / Confecção / Objeto

Produção de Texto Suporte online - Classroom e 
Hangouts

Suporte online - Classroom e 
Hangouts

Videoaula - Sport radiofônico
Atividade de prpdução de um 
spot radiofônico (Google 
Classroom)

Suporte online - Classroom e 
Hangouts
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Português
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Vídeo aula. Assunto 
abordado. Termos essenciais 
e acessórios da oração.  
Disponível no Classroom

Correção de exercício e 
plantão de dúvidas 
Disponível no Classroom

Atividades complementares: 
leitura e interpretação de 
textos: Charge e Cartum. 
Disponível no Classroom

Inglês
Hangout para dúvidas e 
tutoria toda 3a e 6a feira das 
15h as 16h -  link no 
Classroom

Videoaula e atividades toda 
semana no Google 
Classroom. Trilha/Aval. do 
positivo on - Caps. 01 e 02 até 
final de abril.

Arte
Estudo capítulo 2 , resolução 
dos exercícios no caderno de 
desenho, orientações no 
classroom código jveuxxp

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Ed. Física
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Através de pesquisa e vídeos 
trabalhar o Futsal: sua 
história, principais regras, 
fundamentos e 
desenvolvimento do jogo. 
Entrega da pesquisa através 
do Classroom. 

Matemática

Assistir a Vídeo Aula" 
Construindo Polígonos 
Rgulares", que estará 
disponível no Google 
Classroom, a partir das 7:
00 hs, responder as 
questões pertinentes à 
essa video aula, ao 
terminar de vê-la.

Tirando dúvidas dos 
conteúdos trabalhados no 
Hangout, chamada às 17:
00 hs (Aplicativo 
oficialmente utilizado pela 
escola), caso o aluno 
necessite, estarei 
disponível no DUO ainda 
para tirar dúvidas das 18:
00 as 19:00 hs (Extra 
oficialmente).

Tirando dúvidas dos 
conteúdos trabalhados no 
Hangout, chamada às 17:
00 hs (Aplicativo 
oficialmente utilizado pela 
escola), caso o aluno 
necessite, estarei 
disponível no DUO ainda 
para tirar dúvidas das 18:
00 as 19:00 hs (Extra 
oficialmente).

Ciências

Explicação  do cap. 2 da 
Apostila Positivo e 
lançamento da atividade 
proposta, Com orientação 
para a realização da  mesma.

Divulgação da Correção da 
Atividade proposta da aula 
anterior no Google classroom 
à partir das 15h .

Divulgação da atividade 
prática, e orientação para a 
realização do relatório da aula 
no Google classroom.



HIstória

Fazer uma pesquisa sobre o 
imperador Frances, Napoleão 
Bonaparte; data de entrega da 
atividade será para o dia 
20/04

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Video aula: Link no classroom

Geografia

Alimentação do Google 
Classroom com orientações 
de atividades baseadas na 
apostila. Exercícios simples, 
croqui e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o Positivo 
On, tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

12:00 hsTutoria das 
videoaulas, cronograma no 
Classroom. Parte 3/3 do Ciclo 
de estudo

Filosofia
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Vídeo aula - Google 
Classroom (combo de 4 aulas 
com conteúdo do 1°Trimestre 
inteiro)

Projeto Hangouts (dúvidas 15:30) Form. Sobre o projeto de 
emp. (ClassRoom)

Empreendedorismo
Continuação da atividade 
proposta no Google Class - 
Criação / Confecção / Objeto

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Produção de Texto Suporte online - Classroom e 
Hangouts

Suporte online - Classroom e 
Hangouts

Video aula - Tipologia 
dissertativa e tipos textuais
Atividade de produção de 
texto dissertativo - Google 
Classroom

Suporte online - Classroom e 
Hangouts
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Português

Vídeo aula _ Temas abordados: 
Gênero textual Romance e revisão 
do conteúdo gramatical orações 
subordinadas substantivas.                                          
Disponível no Classroom

Exercício de fixação. Interpretação 
textual do trecho de um romance 
e, na sequência, atividades 
envolvendo as orações 
subordinadas substantivas.   

Disponível no Classroom

Atenção: Os horários para tutorias 
e plantão de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no Classroom. 
Fique atento

Correção de exercícios e plantão 
de dúvidas   Disponível no 
Classroom

Inglês
Hangout para dúvidas e tutoria 
toda 3a e 6a feira das 16h as 17h 
-  link no Classroom

Videoaula e atividades toda 
semana no Google Classroom. 
Trilha/Aval. do positivo on - Caps. 
01 e 02 até final de abril.

Arte Estudo da apostila ,com postagem 
no classroom código rnutrff

Atenção: Os horários para tutorias 
e plantão de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no Classroom. 
Fique atento

Ed. Física
Atenção: Os horários para tutorias 
e plantão de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no Classroom. 
Fique atento

Através de pesquisa e vídeos 
trabalhar o Voleibol: sua história, 
principais regras, fundamentos e 
desenvolvimento do jogo. Entrega 
da pesquisa através do 
Classroom. 

Matemática

Assistir a Vídeo Aula" 
Polígonos Semelhantes", que 
estará disponível no Google 
Classroom, a partir das 7:00 
hs e responder as questões 
pertinentes à essa video aula, 
ao terminar de vê-la.

Tirando dúvidas dos 
conteúdos trabalhados no 
Hangout, chamada às 15:00 
hs (Aplicativo oficialmente 
utilizado pela escola), caso o 
aluno necessite, estarei 
disponível no DUO ainda para 
tirar dúvidas das 16:00 as 17:
00 hs (Extra oficialmente).

Tirando dúvidas dos 
conteúdos trabalhados no 
Hangout, chamada às 15:00 
hs (Aplicativo oficial utilizado 
pela escola), caso o aluno 
necessite, estarei disponível 
no DUO ainda para tirar 
dúvidas das 16:00 as 17:00 
hs (Extra oficialmente).

Ciências
Explicação  do cap. 2 da Apostila 
Positivo e lançamento da atividade 
proposta, Com orientação para a 
realização da  mesma.

Correção da Atividade proposta da 
aula anterior no Hangouts às 15h 
até às 16h

Divulgação da atividade prática, e 
orientação para a realização do 
relatório da aula no Google 
classroom.

Plantão de dúvidas no Hangouts 
às 15h até às 16h.

HIstória
Atenção: Os horários para tutorias 
e plantão de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no Classroom. 
Fique atento

Estudo da apostila, leitura e 
interpretação de texto, capítulo 4 - 
Periodo Entreguerras e atividade 
da pagina 48.

Analise e intepretação de texto, 
página 48 e 49 da apostila sobre A 
economia dos EUA após a Grande 
Guerra e atividade da página 50.

Analise do texto sobre: A quebra 
da Bolsa de Nova Iorque, páginas 
50 e 51 e atividade da página 52

Geografia

Alimentação do Google Classroom 
com orientações de atividades 
baseadas na apostila. Exercícios 
simples, croqui e pesquisas para 
as videoaulas, além de 
orientações para o Positivo On, 
tudo em um doc.Word, Atividades 
para o Ciclo de estudo. parte1/3.

Disponibilização das videoaulas, 
parte 2/3 do Ciclo de estudo. Ficar 
atento ao Classroom, para seguir 
o cronograma de atividades e 
possíveis alteraçãoes.

08:00 hsTutoria das videoaulas, 
cronograma no Classroom. Parte 
3/3 do Ciclo de estudo



Filosofia
Atenção: Os horários para tutorias 
e plantão de dúvidas (Hangouts) 
estão definidos no Classroom. 
Fique atento

Vídeo aula - Google Classroom 
(combo de 4 aulas com conteúdo 
do 1°Trimestre inteiro)

Projeto Hangouts (dúvidas 15:30) Form. Sobre o projeto de emp. 
(ClassRoom)

Empreendedorismo
Continuação da atividade proposta 
no Google Class - Criação / 
Confecção / Objeto

Produção de Texto Suporte online - Classroom e 
Hangouts

Suporte online - Classroom e 
Hangouts

Videoaula - Anúncio institucional
Atividade de produção de anúncio 
(Google Classroom)

Suporte online - Classroom e 
Hangouts



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 9B
13/04 - 2ª feira 14/04 - 3ª feira 15/04 - 4ª feira 16/04 - 5ª feira 17/04 - 6ª feira

Português

Vídeo aula _ Temas 
abordados: Gênero textual 
Romance e revisão do 
conteúdo gramatical orações 
subordinadas substantivas.                               
Disponível no Classroom

Exercício de fixação. 
Interpretação textual do trecho 
de um romance e, na 
sequência, atividades 
envolvendo as orações 
subordinadas substantivas.   

Disponível no Classroom

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Correção de exercícios e 
plantão de dúvidas  Disponível 
no Classroom

Inglês
Hangout para dúvidas e tutoria 
toda 3a e 6a feira das 17h as 
18h -  link no Classroom

Videoaula e atividades toda 
semana no Google Classroom. 
Trilha/Aval. do positivo on - 
Caps. 01 e 02 até final de abril.

Arte
Estudo da apostila com 
postagem no classroom código 
hwrhj7h

Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Ed. Física
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Através de pesquisa e vídeos 
trabalhar o Voleibol: sua 
história, principais regras, 
fundamentos e 
desenvolvimento do jogo. 
Entrega da pesquisa através do 
Classroom. 

Matemática

Assistir a Vídeo Aula" 
Polígonos Semelhantes", 
que estará disponível no 
Google Classroom, a partir 
das 7:00 hs e responder as 
questões pertinentes à essa 
video aula, ao terminar de 
vê-la.

Tirando dúvidas dos 
conteúdos trabalhados no 
Hangout, chamada às 15:
00 hs (Aplicativo 
oficialmente utilizado pela 
escola), caso o aluno 
necessite, estarei disponível 
no DUO ainda para tirar 
dúvidas das 16:00 as 17:00 
hs (Extra oficialmente).

Tirando dúvidas dos 
conteúdos trabalhados no 
Hangout, chamada às 15:
00 hs (Aplicativo oficial 
utilizado pela escola), caso 
o aluno necessite, estarei 
disponível no DUO ainda 
para tirar dúvidas das 16:
00 as 17:00 hs (Extra 
oficialmente).

Ciências

Explicação  do cap. 2 da 
Apostila Positivo e lançamento 
da atividade proposta, Com 
orientação para a realização da  
mesma.

Divulgação da Correção da 
Atividade proposta da aula 
anterior no Google classroom à 
partir das 15h .

Divulgação da atividade prática, 
e orientação para a realização 
do relatório da aula no Google 
classroom.

Plantão de dúvidas no 
Hangouts às 15h até às 16h.



HIstória
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

lEstudo da apostila, leitura e 
interpretação de texto, capítulo 
4 - Periodo Entreguerras e 
atividade da pagina 48.

Analise e intepretação de texto, 
página 48 e 49 da apostila 
sobre A economia dos EUA 
após a Grande Guerra e 
atividade da página 50.

Analise do texto sobre: A 
quebra da Bolsa de Nova 
Iorque, páginas 50 e 51 e 
atividade da página 52

Geografia

Alimentação do Google 
Classroom com orientações de 
atividades baseadas na 
apostila. Exercícios simples, 
croqui e pesquisas para as 
videoaulas, além de 
orientações para o Positivo On, 
tudo em um doc.Word, 
Atividades para o Ciclo de 
estudo. parte1/3.

Disponibilização das 
videoaulas, parte 2/3 do Ciclo 
de estudo. Ficar atento ao 
Classroom, para seguir o 
cronograma de atividades e 
possíveis alteraçãoes

09:00 hsTutoria das videoaulas, 
cronograma no Classroom. 
Parte 3/3 do Ciclo de estudo.

Filosofia
Vídeo aula - Google Classroom 
(combo de 4 aulas com 
conteúdo do 1°Trimestre 
inteiro)

Projeto Hangouts (dúvidas 15:30) Form. Sobre o projeto de emp. 
(ClassRoom)

Empreendedorismo
Atenção: Os horários para 
tutorias e plantão de dúvidas 
(Hangouts) estão definidos no 
Classroom. Fique atento

Continuação da atividade 
proposta no Google Class - 
Criação / Confecção / Objeto

Produção de Texto Suporte online - Classroom e 
Hangouts

Suporte online - Classroom e 
Hangouts

Videoaula - Anúncio 
institucional
Atividade de produção de 
anúncio (Google Classroom)

Suporte online - Classroom e 
Hangouts


