
FUNDAMENTAL 2 6A

-----                           ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 6A
Disciplina 04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

                               
Português - Cód. 

Class: sekruzk

Suporte e plantão de dúvidas 
através do hangouts, das 08h30 
às 09h30.

Entrega de atividades; Apostila  
volume 2 - Capítulo 4 - Mundo 
em Quadrinhos; Página 2 a 8 - 
leitura e exercícios; Videoaula 
SPE-POSITIVO (semana 6);

Gabarito comentado através de 
vídeoaula.

Plantão de dúvidas através 
da Plataforma Google.

 Inglês - Cód. Class: 
2dotvww

Assistir aos vídeos que estarão 
disponíveis no classroom. Para 
quem tiver dúvidas, o plantão 
ocorrerá no dia e horário da 
nossa aula, só chamar no 
hangouts  =)

Arte - Cód. Class: 
zwy2gbc

Plantão de dúvidas hangouts, das 10:
00/10:50,link será disponibilizado no 
classroom.

Depois de assistir o video sobre 
a Arte do Egito, chegou a hora 
de você criar sua arte inspirada 
no que observou no vídeo, para 
isso você vai utilizar folha de 
sulfite,lápis de cor e canetinha.

Ed. Física - Cód. 
Class: o6efmin

Plantão de dúvidas hangouts das 
10h às 10h50. 

Atividade fundamentos do 
Basquetebol, material estará 
disponível no classroom. 

Matemática - Cód. 
Class: qogx2yi

Fazer leitura da página 48 com os 
exemplos referente ao Máximo Divisor 
Comum (MDC) e fazer os exercícios 1 
e o 2 no caderno da página 49.

Plantão de dúvidas no Hangouts 
das 9:00 horas até as 10:00 
horas

Fazer a leitura da página 49 e 50 
e seus exemplos referente a 
Números Primos e Números 
Compostos e fazer os exercício 1 
da página 51.

Ciências - Cód. 
Class: bgnnrlg

Leitura: Cap 3, Apostila 2 Positivo. 
Tema: Composição da Matéria, págs. 
02 até 28

Assistir os vídeos: Misturas 
homogêneas e heterogênes. 
Disponível no Classroom. Fazer 
um relatório ( Seguir as etapas 
que está no classroom)

Exercícios Apostila 2, págs. 10, 
11 ,12 e 19.

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



FUNDAMENTAL 2 6A

HIstória - Cód. 
Class:7icadax

Dúvidas sobre a video aula no 
Hangouts - Atenas e Esparta. horário a 
ser combinado com os alunos.

Responder as questões a 
respeito da vídeo aula sobre as 
cidades Gregas Atenas e 
Esparta, que serão formuladas 
no classroom - Blank Quiz - 

Geografia - Cód. 
Class: 275cq3b

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado, e o responsável entender 
que o mesmo está sendo prejudicado, 
entrar em contato através da 
plataforma Google (se não houver 
resposta em dois dias, entrar em 
contato pelo e-mail: 
professorthigeo@gmail.com). As 
novas atividades e/ou orientações 
serão comunicadas pelo Mural 
(Classroom, Sala de Aula) e todas as 
tutorias, previamente agendadas com 
pelo menos dois dias de antecedência, 
serão disponibilizadas pelo 
HANGOUTS, ou seja, tudo se 
concentrará na plataforma Google 
Qualquer dificuldade, emergencial, se 
comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente Profº Thiago Araujo

Tutoria/orientação das 09:00 às 
09:30 hs, aproveite este 
momento para sanar todas as 
dúvidas, se não der tempo. O link 
de acesso será disponibilizado 
em até 5 minutos antes do início, 
no Mural.

Filosofia - Cód. 
Class: nehwljt

Atividade sobre as aulas. E reunião 
com os alunos pelo Aplicativo Zoom 
(Será segunda-feira às 14:00). Tudo 
pela plataforma Google Classroom.

Projeto - Cód.Class: 
qo3qpb3

Continuidade da atividade da semana 
anterior + Plant. Duv. Hang. 04/05 - 2ª 
feira (15:00) https://hangouts.google. 
com/group/YQD32r3VjUpLkuVy7



FUNDAMENTAL 2 6A

Empreendedorismo 
- Cód. Class: 

dnmia4c 

Finalização da atividade proposta no 
Google Class. Criação do objeto 
conforme consta na atividade, cada 
sala tem um material principal para 
trabalho. Duvidas via email e grupo no 
Whatsapp. ( Seg, quarta e sexta das 
10h as 14h)

Produção de Texto
Cód.Class: o5ubbhb

Correção da atividade anterior.

Videoaula "Gênero textual resenha"

Atividades relacionadas ao conteudo 
da videoaula

Plantões de dúvidas realizados 
diariamente via grupo do Hangouts. 
Participem do grupo, compartilhem 
suas dúvidas. 



FUNDAMENTAL 2 6B

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 6B
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

PORTUGUÊS - Cód.
Class: lg3uids

Suporte e plantão de dúvidas 
através do hangouts, das 08h30 às 
09h30.

Entrega de atividades; Apostila  
volume 2 - Capítulo 4 - Mundo 
em Quadrinhos; Página 2 a 8 - 
leitura e exercícios; Videoaula 
SPE-POSITIVO (semana 6);

Gabarito comentado através de 
vídeoaula.

Plantão de dúvidas através 
da Plataforma Google.

INGLÊS - Cód.
Class: 5kxab6

Plantão de dúvidas hangouts, todas 
as sextas-feiras, como será feriado, 
faremos nesta quinta, das 14:00/15:
00h, link no classroom.

Google Classroom - aula/atividade 
6; Positivo on: Finalizar as trilhas 
ref. ao livro 1 (vol1) até 30/04. 
(Estão abertas desde 17/03!)

ARTE - Cód.Class: 
y7xk3wv.

Plantão de dúvidas hangouts, das 
11:00/11:50,link será disponibilizado 
no classroom.

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
- Cód. Class: 

vfxyufh

Handebol: Fundamentos e 
Posições dos jogadores em 
quadra. Plantão de dúvidas via 
Hangouts, quarta-feira dia 
06/05 das 8h as 8h50. O link 
estará disponível no Google 
Classroom.

MATEMÁTICA - 
Cód.Class: fch776u

Fazer leitura da página 48 com os 
exemplos referente ao Máximo 
Divisor Comum (MDC) e fazer os 
exercícios 1 e o 2 no caderno da 
página 49.

Plantão de dúvidas no Hangouts 
das 9:00 horas até as 10:00 horas

Fazer a leitura da página 49 e 
50 e seus exemplos referente a 
Números Primos e Números 
Compostos e fazer os exercício 
1 da página 51.

Ciências - Cód.
Class: bgnnrlg

Leitura: Cap 3, Apostila 2 Positivo. 
Tema: Composição da Matéria, 
págs. 02 até 28

Assistir os vídeos: Misturas 
homogêneas e heterogênes. 
Disponível no Classroom. Fazer 
um relatório ( Seguir as etapas que 
está no classroom)

Exercícios Apostila 2, págs. 10, 
11 ,12 e 19.

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



FUNDAMENTAL 2 6B

HIstória - Cód.
Class: s4vlnfe

Dúvidas sobre a video aula no 
Hangouts - Atenas e Esparta. 
horário a ser combinado com os 
alunos.

Responder as questões a 
respeito da vídeo aula sobre as 
cidades Gregas Atenas e 
Esparta, que serão formuladas 
no classroom - Blank Quiz - 

Geografia - Cód.
Class: rr4sqfc

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado, e o responsável entender 
que o mesmo está sendo 
prejudicado, entrar em contato 
através da plataforma Google (se 
não houver resposta em dois dias, 
entrar em contato pelo e-mail: 
professorthigeo@gmail.com). As 
novas atividades e/ou orientações 
serão comunicadas pelo Mural 
(Classroom, Sala de Aula) e todas 
as tutorias, previamente agendadas 
com pelo menos dois dias de 
antecedência, serão 
disponibilizadas pelo HANGOUTS, 
ou seja, tudo se concentrará na 
plataforma Google Qualquer 
dificuldade, emergencial, se 
comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente Profº Thiago 
Araujo

Tutoria/orientação das 09:00 
às 09:30 hs, aproveite este 
momento para sanar todas as 
dúvidas, se não der tempo. O 
link de acesso será 
disponibilizado em até 5 
minutos antes do início, no 
Mural.

Filosofia - Cód.
Class: gxkmkaq

Atividade sobre as aulas. E reunião 
com os alunos pelo Aplicativo Zoom 
(Será segunda-feira às 14:00). Tudo 
pela plataforma Google Classroom.

Projeto - Cód.
Class: nw6hu6x

Continuidade da atividade da 
semana anterior + Plant. Duv. 
Hang. 04/05 - 2ª feira (15:00) https: 
//hangouts.google. 
com/group/YQD32r3VjUpLkuVy7



FUNDAMENTAL 2 6B

Empreendedorismo 
- Cód.Class: 
5lg5qby     

Finalização da atividade proposta 
no Google Class. Criação do objeto 
conforme consta na atividade, cada 
sala tem um material principal para 
trabalho. Duvidas via email e grupo 
no Whatsapp. ( Seg, quarta e sexta 
das 10h as 14h)

Produção de Texto
Cód.Class: zaedvyc

Correção da atividade anterior.

Videoaula "Gênero textual resenha"

Atividades relacionadas ao 
conteudo da videoaula

Plantões de dúvidas realizados 
diariamente via grupo do Hangouts. 
Participem do grupo, compartilhem 
suas dúvidas. 



FUNDAMENTAL 2 7A

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 7A
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

Português - Cód. 
Class: bdl2ga

Suporte e Plantão de dúvidas 
através do Hangouts, das 
08h30 às 09h30; Apostila 
Volume 2 - Capítulo 4 - 
Páginas de 2 a 12 - leitura e 
exercícios. Videoaula SPE-
Positivo (semana 6).

Suporte e Plantão de dúvidas 
através do Hangouts, das 
08h30 às 09h30; Apostila 
Volume 2 - Capítulo 4 - 
Páginas de 2 a 12 - leitura e 
exercícios. Videoaula SPE-
Positivo (semana 6).

Plantão de dúvidas 
pela Plataforma 
Google.

Inglês - Cód. Class: 
cnidltg

Plantão de dúvidas hangouts, 
terça-feira dia 05/05 das 8:00 
às 8:50, favor adicionar 
meu e-mail: 
prodanifernaodias@gmail.com

Arte - Cód.Class: 
tejrpkk

Plantão de dúvidas hangouts, 
das 12:00/12:50,link será 
disponibilizado no classroom.

Finalizando a apostila 1,
Cineminha em casa: assistir o 
filme Brincante ,link 
disponibilizado no classroom.

Ed. Física - Cód.
Class: M3a2m6s

Basquete: Fundamentos e 
Posições em quadra. Plantão 
de dúvidas via Hangouts 
quarta-feira 06/05 das 8h50 as 
9h40. O link estará disponível 
no Google Classroom.

Matemática - Cód.
Class: w2nhy5w

Fazer a leitura da página 59 
da apostila e resolver o 
exercício 6 da página 61 

Plantão de dúvidas no 
Hangouts das 8:00 horas as 9:
00 horas..

Fazer o exercício 7 da página 
61 e o exercício 8 da página 
62 ambos no caderno de 
matemática.

Ciências - Cód. 
Class: 6amajsp

Leitura: Apostila 2 Positivo, págs 
02 até15.

Atividade: Biomas. As 
instruções estarão no Google 
Classroom.

Exercícios págs. 16,17 e 18 
Apostila Positivo 2. Plantão de dúvidas 

no Hangouts das 
15h às 16h.



FUNDAMENTAL 2 7A

HIstória - Cód. 
Class: dmh2pzq

Dúvidas sobre a video aula no 
Hangouts - África. horário a ser 
combinado com os alunos.

Responder as questões a 
respeito da vídeo aula sobre a 
África, que serão formuladas 
no classroom - Blank Quiz - 

Geografia - Cód. 
Class: b4oenwr

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que 
estiver adiantado, e o 
responsável entender que o 
mesmo está sendo prejudicado, 
entrar em contato através da 
plataforma Google (se não 
houver resposta em dois dias, 
entrar em contato pelo e-mail: 
professorthigeo@gmail.com). As 
novas atividades e/ou 
orientações serão comunicadas 
pelo Mural (Classroom, Sala de 
Aula) e todas as tutorias, 
previamente agendadas com 
pelo menos dois dias de 
antecedência, serão 
disponibilizadas pelo 
HANGOUTS, ou seja, tudo se 
concentrará na plataforma 
Google Qualquer dificuldade, 
emergencial, se comunicar pelo 
e-mail. Atenciosamente Profº 
Thiago Araujo

Tutoria/orientação das 09:15 
às 09:45 hs, aproveite este 
momento para sanar todas as 
dúvidas, se não der tempo. O 
link de acesso será 
disponibilizado em até 5 
minutos antes do início, no 
Mural.

Filosofia - Cód. 
Class: insntug

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será terça-
feira  às 14:00). Tudo pela 
plataforma Google Classroom.



FUNDAMENTAL 2 7A

Projeto - Cód.Class: 
rjrfwnm

Continuidade da atividade da 
semana anterior + Plant. Duv. 
Hang. 04/05 - 2ª feira (15:00) 
https://hangouts.google. 
com/group/YQD32r3VjUpLkuVy7

Empreendedorismo 
- Cód. Class:  

kro577s     

Finalização da atividade proposta 
no Google Class. Criação do 
objeto conforme consta na 
atividade, cada sala tem um 
material principal para trabalho. 
Duvidas via email e grupo no 
Whatsapp. ( Seg, quarta e sexta 
das 10h as 14h)

Produção de Texto - 
Cód. Class: kjyyt7l

Correção da atividade 
anterior.

Atividade sobre o gênero texto 
de divulgação científica

Plantões de dúvidas 
realizados diariamente via 
grupo do Hangouts. 
Participem do grupo, 
compartilhem suas dúvidas. 



FUNDAMENTAL 2 7 B

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 7B
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

Português - Cód. Class: 
da56g7r

Suporte e Plantão de dúvidas 
através do Hangouts, das 
08h30 às 09h30; Apostila 
Volume 2 - Capítulo 4 - 
Páginas de 2 a 12 - leitura e 
exercícios. Videoaula SPE-
Positivo (semana 6).

Suporte e Plantão de dúvidas 
através do Hangouts, das 
08h30 às 09h30; Apostila 
Volume 2 - Capítulo 4 - 
Páginas de 2 a 12 - leitura e 
exercícios. Videoaula SPE-
Positivo (semana 6).

Plantão de dúvidas 
pela Plataforma 
Google.

Inglês - Codigo Class: 
mtjaedl

Plantão de dúvidas hangouts, terça-
feira dia 05/05 das 8:00 às 8:50, 
favor adicionar meu e-mail: 
prodanifernaodias@gmail.com

Arte - Cód.Class: 4hiptet

Plantão de dúvidas hangouts, das 
14:00/14:50,link será disponibilizado 
no classroom.

Finalizando a apostila 1,
Cineminha em casa: assistir 
o filme Brincante ,link 
disponibilizado no classroom.

Ed. Física - Cód. Class: 
hlap7c2

Basquete: Fundamentos e 
Posições em quadra. Plantão 
de dúvidas via Hangouts 
quarta-feira 06/05 das 8h50 
as 9h40. O link estará 
disponível no Google 
Classroom.

Matemática - Cód.Class: 
mneexwx

Fazer a leitura da página 59 
da apostila e resolver o 
exercício 6 da página 61 

Plantão de dúvidas no 
Hangouts das 8:00 horas as 
9:00 horas.

Fazer o exercício 7 da página 
61 e o exercício 8 da página 
62 ambos no caderno de 
matemática.

Ciências - Cód. Class: 
6amajsp

Leitura: Apostila 2 Positivo, págs 02 
até15.

Atividade: Biomas. As 
instruções estarão no Google 
Classroom.

Exercícios págs. 16,17 e 18 
Apostila Positivo 2.

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



FUNDAMENTAL 2 7 B

HIstória - Cód. Class: 
de2aa7c

Dúvidas sobre a video aula no 
Hangouts - África. horário a ser 
combinado com os alunos.

Responder as questões a 
respeito da vídeo aula sobre 
a África, que serão 
formuladas no classroom - 
Blank Quiz - 

Geografia - Cód. Class:
ahs6lvv

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado, e o responsável entender 
que o mesmo está sendo 
prejudicado, entrar em contato 
através da plataforma Google (se 
não houver resposta em dois dias, 
entrar em contato pelo e-mail: 
professorthigeo@gmail.com). As 
novas atividades e/ou orientações 
serão comunicadas pelo Mural 
(Classroom, Sala de Aula) e todas 
as tutorias, previamente agendadas 
com pelo menos dois dias de 
antecedência, serão disponibilizadas 
pelo HANGOUTS, ou seja, tudo se 
concentrará na plataforma Google 
Qualquer dificuldade, emergencial, 
se comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente Profº Thiago Araujo

Tutoria/orientação das 09:15 
às 09:45 hs, aproveite este 
momento para sanar todas 
as dúvidas, se não der 
tempo. O link de acesso será 
disponibilizado em até 5 
minutos antes do início, no 
Mural.

Filosofia - Cód. Class: 
plwq6s3

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será terça-
feira  às 14:00). Tudo pela 
plataforma Google 
Classroom.

Projeto - Cód.Class: 
yw64zze

Continuidade da atividade da 
semana anterior + Plant. Duv. Hang. 
04/05- 2ª feira (15:00) https: 
//hangouts.google. 
com/group/YQD32r3VjUpLkuVy7



FUNDAMENTAL 2 7 B

Empreendedorismo - Cód. 
Class: m74w4yy

Finalização da atividade proposta no 
Google Class. Criação do objeto 
conforme consta na atividade, cada 
sala tem um material principal para 
trabalho. Duvidas via email e grupo 
no Whatsapp. ( Seg, quarta e sexta 
das 10h as 14h)

Produção de Texto - Cód. 
Class: medfwib

Correção da atividade 
anterior.

Atividade sobre o gênero 
texto de divulgação científica

Plantões de dúvidas 
realizados diariamente via 
grupo do Hangouts. 
Participem do grupo, 
compartilhem suas dúvidas. 



FUNDAMENTAL 2 8A

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 8A
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

Port. Cód. Class  
fzvjefx

Devolutiva dos exercícios sobre 
Dissertação escolar. Envio desse 
material via Plataforma classroom

Videoaula -Apresentação do 
conteúdo Transitividade verbal. 
Acompanhar caderno de 
atividades, pág. 2 a 6

Exercícios complementares: 
trilhas Positivo On

Atendimento, plantão de 
dúvidas, via Hangouts. Dia 
07/05. Horário: 14h14h50

Inglês - Cód.Class: 
xpilevb

Plantão de dúvidas hangouts, todas 
as sextas-feiras, como será feriado, 
faremos nesta quinta, das 15:00/16:
00h, link no classroom.

Google Classroom - aula/atividade 
6; Positivo on: Finalizar as trilhas 
ref. ao livro 1 (vol1) até 30/04 
(estão abertas desde 17/03!)

Arte - Cód.Class: 
jveuxxp

Início da apostila 2: Caindo na real ,
leitura e estudo das pág.3 e 4 
realizando a tarefa da pág.4. 
Orientações da atividade no 
classroom.

Plantão de dúvidas hangouts, das 
10:00/10:50,link será 
disponibilizado no classroom.

Ed. Física - Cód. 
Class: pdzv5js

Futsal: Fundamentos e  
Posições em quadra. Plantão 
de dúvidas via Hangouts, 
quinta-feira dia 07/05 das 8h 
as 8h50. O link estará 
disponível no Google 
Classroom.

Matemática - Cód.
Class: ahj4qfa

Vídeo: Aumento e desconto 
percencentual, assitir a vídeo-aula

Vídeo: Aumentos e descontos 
sucessivos , assitir a vídeo-aula

Atendimento no 
Hangouts, 16:00 horas, 
conforme convite que será 
enviado no e-mail, ou 
watssapp

 Ciências - Cód. 
Class: btvna4v

Leitura Apostila Positivo, Cap 3. 
Págs. 02 até 12.

Exercícios da Apostila 
Positivo 2, págs. 06, 13 e 
14.

Plantão de dúvidas no 
Hangouts das 16h às 17h.



FUNDAMENTAL 2 8A

HIstória - Cód.
Class: vwgnehu

Dúvidas sobre a video aula no 
Hangouts - Á Revolução Francesa e 
Napoleão Bonaparte, horário a ser 
combinado com os alunos.

Responder as questões a 
respeito da vídeo aula sobre a 
Revolução Francesa e 
Napoleão Bonaparte, que 
serão formuladas no 
classroom - Blank Quiz - 

Geografia - Cód.
Class: tublb7p

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado, e o responsável entender 
que o mesmo está sendo 
prejudicado, entrar em contato 
através da plataforma Google (se 
não houver resposta em dois dias, 
entrar em contato pelo e-mail: 
professorthigeo@gmail.com). As 
novas atividades e/ou orientações 
serão comunicadas pelo Mural 
(Classroom, Sala de Aula) e todas 
as tutorias, previamente agendadas 
com pelo menos dois dias de 
antecedência, serão disponibilizadas 
pelo HANGOUTS, ou seja, tudo se 
concentrará na plataforma Google 
Qualquer dificuldade, emergencial, 
se comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente Profº Thiago Araujo

Tutoria/orientação das 10:30 
às 11:00 hs, aproveite este 
momento para sanar todas as 
dúvidas, se não der tempo. O 
link de acesso será 
disponibilizado em até 5 
minutos antes do início, no 
Mural.

Filosofia - Cód.
Class: ynrwn5m

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será 
sexta-feira   às 14:00). Tudo 
pela plataforma Google 
Classroom.

Projeto - Cód.
Class: 2p375z4

Cont. da ativ. da Semana Anterior + 
Plant. Duv. Hang. Segunda 
04/05/2020 (15:30) https://hangouts. 
google. 
com/group/Kb9CDvPhczEPQx5VA



FUNDAMENTAL 2 8A

Empreendedorismo 
- Cód.Class: 
mpscoen     

Finalização da atividade proposta no 
Google Class. Criação do objeto 
conforme consta na atividade, cada 
sala tem um material principal para 
trabalho. Duvidas via email e grupo 
no Whatsapp. ( Seg, quarta e sexta 
das 10h as 14h)

Produção de Texto 
- Cód.Class: otinofd

Correção da atividade anterior.

Atividade sobre argumentação

Plantões de dúvidas realizados 
diariamente via grupo do 
Hangouts. Participem do grupo, 
compartilhem suas dúvidas. 



FUNDAMENTAL 2 9A

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 9ºA
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

Português - Cód.Class: 
de2iz66

Devolutiva dos exercícios sobre 
Reportagem. Envio desse material 
pela Plataforma Classroom

Videoaula - Assunto: predicado 
verbo-nominal. Acompanhar 
caderno de atividades, pág.  
de 6 a 10

Exercícios complementares: 
trilhas Positivo On.

Atendimento, plantão de 
dúvidas via Hangouts. Data 
07/05. Horário: 15h10 às 16h

Inglês - Cód.Class: 
qbi3hr5

Plantão de dúvidas hangouts, todas as 
sextas-feiras, como será feriado, 
faremos nesta quinta, das 17:00/18:
00h, link já disponibilizado no 
classroom.

No Google Classroom - 
aula/atividade 6; No positivo 
on: Finalizar todas as trilhas 
ref. ao livro 1 (vol1) até 30/04 
(estão abertas desde 17/03)

Arte - Cód.Class: 
rnutrff

Assistir o vídeo : As obras de Tarsila 
doAmaral, depois de assistir o vídeo 
realize a atividade da apostila 1 pag.
24,25 e 26.Link do disponibilizado no 
google classroom.

Plantão de dúvidas hangouts, 
das 11:00/11:50,link será 
disponibilizado no classroom.

Ed. Física - Cód.Class: 
gfcn4h7

Voleibol: Fundamentos e 
Posições em quadra. Plantão 
de dúvidas via Hangouts, 
quinta-feira dia 07/05 das 8h50 
as 9h40. O link estará 
disponível no Google 
Classroom.

Matemática - Cód.
Class: 2z3q426

Teorema de Tales no Triângulo - 
vídeo Aula ou PPT.

Teorema da Bissetriz - 
vídeo Aula ou PPT.

Atendimento no Hangouts, 
15:00 horas, conforme 
convite que será enviado 
no e-mail, ou watssapp

Ciências - Cód.Class: 
jl6l6en

Assistir os vídeos: 1-Definição da 
Tabela periódica e 2-Camada de 
Valência. 

Atividade : Tabela periódica. 
Disponível no Classroom. Plantão de dúvidas 

das 17h às 18h



FUNDAMENTAL 2 9A

HIstória - Cód.Class: 
LiLeaci

A  Crise de 1929 no Brasil, a 
crise do café, páginas 26 e 27 
da apostila.

Texto: da pagina 29 da 
apostila, Ofim do sonho 
americano. Analise e 
interpretação do texto.

Atividades na apostila páginas 
27 - 28 - 29.

Geografia - Código. 
Class:ek5eqx4

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado, e o responsável entender 
que o mesmo está sendo prejudicado, 
entrar em contato através da 
plataforma Google (se não houver 
resposta em dois dias, entrar em 
contato pelo e-mail: 
professorthigeo@gmail.com). As 
novas atividades e/ou orientações 
serão comunicadas pelo Mural 
(Classroom, Sala de Aula) e todas as 
tutorias, previamente agendadas com 
pelo menos dois dias de antecedência, 
serão disponibilizadas pelo 
HANGOUTS, ou seja, tudo se 
concentrará na plataforma Google 
Qualquer dificuldade, emergencial, se 
comunicar pelo e-mail. 
Atenciosamente Profº Thiago Araujo

Tutoria/orientação das 11:15 
às 11:45 hs, aproveite este 
momento para sanar todas as 
dúvidas, se não der tempo. O 
link de acesso será 
disponibilizado em até 5 
minutos antes do início, no 
Mural.

Filosofia - Cód. Class: 
nekwzhv

Atividade sobre as aulas. E 
reunião com os alunos pelo 
Aplicativo Zoom (Será quarta-
feira   às 14:00). Tudo pela 
plataforma Google Classroom.



FUNDAMENTAL 2 9A

Projeto - Cód.Class: 
ovok7ls

Cont. da ativ. da Semana Anterior + 
Plant. Duv. Hang. Segunda 
04/05/2020 (15:30) https://hangouts.
google. 
com/group/Kb9CDvPhczEPQx5VA

Empreendedorismo - 
Cód.Class: ahrv4xs     

Finalização da atividade proposta no 
Google Class. Criação do objeto 
conforme consta na atividade, cada 
sala tem um material principal para 
trabalho. Duvidas via email e grupo no 
Whatsapp. ( Seg, quarta e sexta das 
10h as 14h)

Produção de Texto - 
Cód.Class: 26fvzl5

Correção da atividade anterior.

Atividade sobre argumentação

Plantões de dúvidas realizados 
diariamente via grupo do 
Hangouts. Participem do 
grupo, compartilhem suas 
dúvidas. 



FUNDAMENTAL 2 9B

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE- 9B
04/05 - 2ª feira 05/05 - 3ª feira 06/05 - 4ª feira 07/05 - 5ª feira 08/05 - 6ª feira

Português - Cód. Class:  
xuetjs3

Devolutiva dos exercícios sobre o 
gênero textua Reportagem. Envio 
desse material pela Plataforma 
Classroom.

Videoaula - Assunto: 
predicado verbo-nominal. 
Acompanhar caderno de 
atividades, pág. de 6 a 10.

Exercícios complementares: 
trilhas Positivo On

Atendimento, plantão de 
dúvidas viaHangouts. Data 
07/05. Horário : 15h10 às 16h

Inglês - Cód.Class: fz7a256

Plantão de dúvidas hangouts, todas as 
sextas-feiras, como será feriado, 
faremos nesta quinta, das 17:00/18:
00h, link já disponibilizado no 
classroom.

No Google Classroom - 
aula/atividade 6; No positivo 
on: Finalizar todas as trilhas 
ref. ao livro 1 (vol1) até 30/04 
(estão abertas desde 17/03)

Arte - Cód.Class: hwrhj7h

Assistir o vídeo : As obras de Tarsila 
doAmaral, depois de assistir o vídeo 
realize a atividade da apostila 1 pag.
24,25 e 26.Link do disponibilizado no 
google classroom.

Plantão de dúvidas hangouts, 
das 12:00/12:50,link será 
disponibilizado no classroom.

Ed. Física - Cód.Class: 
sm5l5v3

Voleibol: Fundamentos e 
Posições em Quadra. Plantão 
de Dúvidas via Hangouts, 
Quinta-feira dia 07/05 das 
8h50 as 9h40. O link estará 
disponível no Google 
Classroom.

Matemática - Cód.Class: 
52sqhuc

Teorema de Tales no Triângulo - 
vídeo Aula ou PPT.

Teorema da Bissetriz - 
vídeo Aula ou PPT.

Atendimento no Hangouts, 
15:00 horas, conforme 
convite que será enviado 
no e-mail, ou watssapp

Ciências - Cód.Class: 
jl6l6en

Assistir os vídeos: 1-Definição da 
Tabela periódica e 2-Camada de 
Valência. 

Atividade : Tabela periódica. 
Disponível no Classroom. Plantão de dúvidas das 

17h às 18h



FUNDAMENTAL 2 9B

HIstória - Cód.Class: 
af7bbru A  Crise de 1929 no Brasil, a crise do café, páginas 26 e 27 da apostila.

Texto: da pagina 29 da 
apostila, Ofim do sonho 
americano. Analise e 
interpretação do texto.

Atividades na apostila páginas 
27 - 28 - 29.

Geografia - Cód.Class: 
vy2a7ig

Durante esta semana, vamos dar 
continuidade ao que foi orientado 
anteriormente, o aluno que estiver 
adiantado, e o responsável entender 
que o mesmo está sendo prejudicado, 
entrar em contato através da 
plataforma Google (se não houver 
resposta em dois dias, entrar em 
contato pelo e-mail: 
professorthigeo@gmail.com). As novas 
atividades e/ou orientações serão 
comunicadas pelo Mural (Classroom, 
Sala de Aula) e todas as tutorias, 
previamente agendadas com pelo 
menos dois dias de antecedência, 
serão disponibilizadas pelo 
HANGOUTS, ou seja, tudo se 
concentrará na plataforma Google 
Qualquer dificuldade, emergencial, se 
comunicar pelo e-mail. Atenciosamente 
Profº Thiago Araujo

Tutoria/orientação das 11:15 
às 11:45 hs, aproveite este 
momento para sanar todas as 
dúvidas, se não der tempo. O 
link de acesso será 
disponibilizado em até 5 
minutos antes do início, no 
Mural.

Filosofia - Cód.Class: 
htde6om

Atividade sobre as aulas. 
E reunião com os alunos 
pelo Aplicativo Zoom 
(Será sexta-feira   às 14:
00). Tudo pela 
plataforma Google 
Classroom.

Projeto - Cód.Class: 
zrqc3yd

Cont. da ativ. da Semana Anterior + 
Plant. Duv. Hang. Segunda 04/05/2020 
(15:30) https://hangouts.google. 
com/group/Kb9CDvPhczEPQx5VA



FUNDAMENTAL 2 9B

Empreendedorismo - Cód.
Class: 3sz4ywp  

Finalização da atividade proposta no 
Google Class. Criação do objeto 
conforme consta na atividade, cada 
sala tem um material principal para 
trabalho. Duvidas via email e grupo no 
Whatsapp. ( Seg, quarta e sexta das 
10h as 14h)

Produção de Texto - Cód.
Class: ki6zorw

Correção da atividade anterior.

Atividade sobre argumentação

Plantões de dúvidas 
realizados diariamente via 
grupo do Hangouts. 
Participem do grupo, 
compartilhem suas dúvidas. 


