
-----                           ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 6A
Disciplina 18/05 - 2ª feira 19/05 - 3ª feira 20/05 - 4ª feira 21/05 - 5ª feira 22/05 - 6ª feira

                               
Português - Cód. 

Class: sekruzk

Aula on-line via Zoom das 8h às 
8h40 - Revisão de Conteúdo: 
Estrutura da oração; 
Transtividade verbal. Videoaula e 
questionário disponibilizados na 
Plataforma Google.

Plantão e Suporte através do chat do 
Hangouts, das 13h00 às 15H00.

 Inglês - Cód. Class: 
2dotvww

Revisão da apostila 1 pelo app 
Zoom as 08:00 hrs. (link estará 
disponível no mural do classroom 
as 07:10 hrs e basta clicar que 
será direcionado para a sala)

Arte - Cód. Class: 
zwy2gbc

Assistir o vídeo Arte com as mãos,link 
disponibilizado no classroom.

Hora de criar : realize a 
atividade proposta no 
vídeo Arte com as mãos.

Ed. Física - Cód. 
Class: o6efmin

Fundamentos do Handebol no 
Zoom as 14h (link estará 
disponivel no mural do classroom 
15 minutos antes da aula) 
Revisão 

Matemática - Cód. 
Class: qogx2yi Vídeo aula sobre Revisão do Mínimo 

Múltiplo Comum (MMC) da página 42 da 
apostila.

Revisão do conteúdo no Zoom 
as 8:00h, referente divisores de 
um número natural, página 43..

Vídeo aula sobre Revisão de Máximo 
Divisor Comum (MDC) da página 48 da 
apostila.

Revisão do conteúdo no Zoom 
as 8:00h, referente a Números 
Primos e Números Compostos.

Resolver a atividade de 
Revisão de conteúdo.



Ciências - Cód. 
Class: bgnnrlg

Revisão do conteúdo no Zoom 
as 15h. O código estará 
disponível no Classroom as 14:
30.

HIstória - Cód. 
Class:7icadax

Video aula : A guerra de Tróia ( volume 
1 - capítulo 4). Essa atividade será 
postada na plataforma do Google 
Classroom

Geografia - Cód. 
Class: 275cq3b

Disponibilização de uma 
videoaula com os seguintes 
conteúdos: Espaço Geográfico, 
conceitos de Lugar, Paisagem, 
Território e Região. Unidade 1 da 
apostila. Revisão referente ao 
período inicial do isolamento 
social

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, relacionado 
à videoaula.
10:00 às 10:40 hs pelo Zoom.



Filosofia - Cód. 
Class: nehwljt

Correção do formulário. Aula gravada: 
dúvidas da apostila Positivo volume 1. 
Google Classroom.

Projeto - Cód.Class: 
qo3qpb3

Aula On line: Revisão de (conceito de 
projetos,Planejamento e cronograma)  
segunda 18/05 as 15:00 https://meet.
google.com/gok-erxw-czz

Empreendedorismo 
- Cód. Class: 

dnmia4c 

Continuar a criação do 
video,  aula online data:
22/05 as 9:00 hs, link 
disponivel 5 min antes pelo 
grupo de whatsapp 
(aplicativo Zoom)

Produção de Texto
Cód.Class: o5ubbhb

Videoaula - Revisão dos 
conteúdos e correção das 
atividades

- Estrutura do gênero capa de 
revista
- Conceito de argumento
- Gênero resenha crítica

Atividade de revisão englobando 
os três assuntos



ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 6B
18/05 - 2ª feira 19/05 - 3ª feira 20/05 - 4ª feira 21/05 - 5ª feira 22/05 - 6ª feira

PORTUGUÊS - Cód.
Class: lg3uids

Aula on-line via Zoom  das 8h ás 
8h40- Revisão de Conteúdo - 
Sintagma nominal; núcleo do 
sintagma e seus determinantes.

Vídeoaula e questionário sobre o 
conteúdo de revisão - Apostila Volume 
1 - através de slides que serão 
disponibilizados na Plataforma Google. 
Plantão de dúvidas via chat do 
Hangouts, das 13h00 às 15h00.

INGLÊS - Cód.
Class: 5kxab6

Revisão via Zoom das 11h às 11:
40min (link no Classroom):  To be 
verb and Subject pronouns. 
Positivo pgs. 9, 22, 24 e 25 + Cad.
Ativ. pg.6 + videoaula e ativ. 3 do 
Classroom 

ARTE - Cód.Class: 
y7xk3wv.

Assistir o vídeo Arte com as mãos,link 
disponibilizado no classroom. Hora de criar : realize a 

atividade proposta no vídeo 
Arte com as mãos.

EDUCAÇÃO FÍSICA 
- Cód. Class: 

vfxyufh

Vídeo Aula com a Revisão do conteúdo 
sobre Atletismo. Plantão de dúvidas dia 
20/05 as 8h30. Todas as atividades e 
link estarão no Google Classroom.

MATEMÁTICA - 
Cód.Class: fch776u Vídeo aula sobre Revisão do Mínimo 

Múltiplo Comum (MMC) da página 42 da 
apostila.

Revisão do conteúdo no Zoom as 
8:00h, referente divisores de um 
número natural, página 43.. Vídeo aula sobre Revisão de Máximo 

Divisor Comum (MDC) da página 48 da 
apostila.

Revisão do conteúdo no Zoom 
as 8:00h, referente a Números 
Primos e Números Compostos.

Resolver a atividade de 
Revisão de conteúdo.



Ciências - Cód.
Class: bgnnrlg

Revisão do conteúdo no Zoom as 
15h. O código estará disponível no 
Classroom as 14:30.

HIstória - Cód.
Class: s4vlnfe

Video aula : A guerra de Tróia ( volume 
1 - capítulo 4). Essa atividade será 
postada na plataforma do Google 
Classroom

Geografia - Cód.
Class: rr4sqfc

Disponibilização de uma videoaula 
com os seguintes conteúdos: 
Espaço Geográfico, conceitos de 
Lugar, Paisagem, Território e 
Região. Unidade 1 da apostila. 
Revisão referente ao período 
inicial do isolamento social.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, relacionado 
à videoaula.
10:00 às 10:40 hs pelo Zoom.

Filosofia - Cód.
Class: gxkmkaq

Correção do formulário. Aula gravada: 
dúvidas da apostila Positivo volume 1. 
Google Classroom.

Projeto - Cód.
Class: nw6hu6x

Aula On line: Revisão de (conceito de 
projetos,Planejamento e cronograma)  
segunda 18/05 as 15:00 https://meet.google.
com/gok-erxw-czz

Empreendedorismo 
- Cód.Class: 
5lg5qby     

Continuar a criação do video,  
aula online data:22/05 as 9:
00 hs, link disponivel 5 min 
antes pelo grupo de 
whatsapp (aplicativo Zoom)



Produção de Texto
Cód.Class: zaedvyc

Videoaula - Revisão dos 
conteúdos e correção das 
atividades

- Estrutura do gênero capa de 
revista
- Conceito de argumento
- Gênero resenha crítica

Atividade de revisão englobando 
os três assuntos
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Português - Cód. 
Class: bdl2fga

Aula on-line via Zoom das 8h 
às 8h40 - Revisão de 
Conteúdo: Estrutura da 
oração; Transtividade verbal. 
Videoaula e questionário  
disponibilizados na Plataforma 
Google.

Plantão e Suporte através do 
chat do Hangouts, das 13h00 
às 15H00.

Inglês - Cód. Class: 
cnidltg

Aula online: Revisão de 
conteúdo - das 08:00 as 
08:50 pelo 
aplicativo Zoom: link estará 
disponível no google 
classroom 

Arte - Cód.Class: 
tejrpkk

Hora da Selfie: faça selfies na sua 
casa, brinque com suas fotos ,utilize 
diversos ângulos, adereços como 
chapéu,óculos,roupas diferentes,
tiaras,seja criativo.

Chegou a hora de 
postar:escolha uma de 
suas fotos tiradas na 
semana e poste no 
classroom.

Ed. Física - Cód.
Class: M3a2m6s

Vídeo Aula com a Revisão do 
conteúdo sobre Basquete e 
Corfebol. Plantão de dúvidas 
dia 20/05 as 9h. Todas as 
atividades e link estarão no 
Google Classroom.



Matemática - Cód.
Class: w2nhy5w Vídeo aula sobre Revisão da adição 

de números inteiros da página 48 da 
apostila.

Revisão do conteúdo no Zoom 
as 9:00h, referente adição 
com mais de duas parcelas.

Vídeo aula sobre Revisão de 
subtração de números inteiros 
da página 55 da apostila.

Revisão do conteúdo no Zoom 
as 9:00h, referente a Adição 
algébrica.

Resolver as atividades 
de Revisão de 
conteúdo.

Ciências - Cód. 
Class: 6amajsp

Revisão do conteúdo no Zoom 
as 15h.10 O código estará 
disponível no Classroom as 
14:30.

HIstória - Cód. 
Class: dmh2pzq

Video aula : Continuação da 
História da África  ( volume 2 - 
capítulo 5). Essa atividade 
será postada na plataforma do 
Google Classroom



Geografia - Cód. 
Class: b4oenwr

Disponibilização de uma 
videoaula com os seguintes 
conteúdos: Formação do 
território brasileiro. Unidade 1 
da apostila. Revisão referente 
ao período inicial do 
isolamento social.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula.
11:00 às 11:40 hs pelo Zoom.

Filosofia - Cód. 
Class: insntug

Correção do formulário. Aula 
gravada: dúvidas da apostila 
Positivo volume 1. Google 
Classroom.



Projeto - Cód.Class: 
rjrfwnm

Aula On line: Revisão de (conceito de 
projetos,Planejamento e cronograma)  
segunda 18/05 as 15:00 https://meet.
google.com/gok-erxw-czz

Empreendedorismo 
- Cód. Class:  

kro577s     

Continuar a criação do 
video,  aula online 
data:22/05 as 9:40 hs, 
link disponivel 5 min 
antes pelo grupo de 
whatsapp (aplicativo 
Zoom)

Produção de Texto - 
Cód. Class: kjyyt7l

Videoaula - Revisão dos 
conteúdos e correção das 
atividades

- Estrutura do gênero anúncio 
publicitário
- Estrutura do gênero spot 
radiofônico
- Texto de divulgação 
científica e pesquisa

Atividade de revisão 
englobando os três assuntos
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Português - Cód. Class: 
da56g7r

Aula on-line via Zoom das 8h 
às 8h40- Revisão de 
Conteúdo: Estrutura da 
oração; Transtividade verbal. 
Videoaula e questionário  
disponibilizados na 
Plataforma Google.

Plantão e Suporte através do 
chat do Hangouts, das 13h00 
às 15H00.

Inglês - Codigo Class: 
mtjaedl

Aula online: Revisão de 
conteúdo - das 08:00 as 08:
50 pelo aplicativo Zoom: link 
estará disponível no google 
classroom 

Arte - Cód.Class: 4hiptet

Hora da Selfie: faça selfies na sua 
casa, brinque com suas fotos ,utilize 
diversos ângulos, adereços como 
chapéu,óculos,roupas diferentes,
tiaras,seja criativo.

Chegou a hora de 
postar:escolha uma 
de suas fotos 
tiradas na semana 
e poste no 
classroom.

Ed. Física - Cód. Class: 
hlap7c2

Vídeo Aula com a Revisão do 
conteúdo sobre Basquete e 
Corfebol. Plantão de dúvidas 
dia 20/05 as 9h. Todas as 
atividades e link estarão no 
Google Classroom.



Matemática - Cód.Class: 
mneexwx Vídeo aula sobre Revisão da adição 

de números inteiros da página 48 da 
apostila.

Revisão do conteúdo no 
Zoom as 9:00h, referente 
adição com mais de duas 
parcelas.

Vídeo aula sobre Revisão de 
subtração de números 
inteiros da página 55 da 
apostila.

Revisão do conteúdo no 
Zoom as 9:00h, referente a 
Adição algébrica.

Resolver as 
atividades de 
Revisão de 
conteúdo.

Ciências - Cód. Class: 
6amajsp

Revisão do conteúdo no 
Zoom as 15h10. O código 
estará disponível no 
Classroom as 14:30.

HIstória - Cód. Class: 
de2aa7c

Video aula : Continuação da 
História da África  ( volume 2 
- capítulo 5). Essa atividade 
será postada na plataforma 
do Google Classroom



Geografia - Cód. Class:
ahs6lvv

Disponibilização de uma 
videoaula com os seguintes 
conteúdos: Formação do 
território brasileiro. Unidade 1 
da apostila. Revisão 
referente ao período inicial 
do isolamento social.

Tutoria para tirar dúvidas 
e/ou conversar com o 
professor, relacionado à 
videoaula.
11:00 às 11:40 hs pelo 
Zoom.

Filosofia - Cód. Class: 
plwq6s3

Correção do formulário. Aula 
gravada: dúvidas da apostila 
Positivo volume 1. Google 
Classroom.



Projeto - Cód.Class: 
yw64zze

Aula On line: Revisão de (conceito 
de projetos,Planejamento e 
cronograma)  segunda 18/05 as 15:
00 https://meet.google.com/gok-
erxw-czz

Empreendedorismo - Cód. 
Class: m74w4yy

Continuar a criação 
do video,aula 
online data:22/05 
as 9:40 hs, link 
disponivel 5 min 
antes pelo grupo 
de whatsapp 
(aplicativo Zoom)

Produção de Texto - Cód. 
Class: medfwib

Videoaula - Revisão dos 
conteúdos e correção das 
atividades

- Estrutura do gênero anúncio 
publicitário
- Estrutura do gênero spot 
radiofônico
- Texto de divulgação 
científica e pesquisa

Atividade de revisão 
englobando os três assuntos
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Port. Cód. Class  
fzvjefx

Videoaula - Revisão de conteúdos. 
Apostila e caderno de atividades. 
Volume 1

Exercícios de revisão e a 
relação de conteúdos 
seguirão via Plataforma 
Classroom

Correção das atividades; 
plantão de dúvidas via Zoom. 
Dia 21/05 das 14h às 14h40

Inglês - Cód.Class: 
xpilevb

Revisão via Zoom das 14h às 14:
40min (link no Classroom): Simple 
Past and Past Continuous - 
Positivo pgs. 22, 23 e videoaula 
com ativ. 5 e 6 do Classroom

Arte - Cód.Class: 
jveuxxp

Realidade de hoje: desafio do Rap 
com tema : Os dias de hoje,atividade 
em dupla, orientações no classroom.

Postagem da sua atividade : 
Rap Os dias de hoje.

Ed. Física - Cód. 
Class: pdzv5js

Vídeo Aula com a Revisão do 
conteúdo sobre Futsal e 
Hoquei. Plantão de dúvidas 
dia 21/05 as 8h30. Todas as 
atividades e link estarão no 
Google Classroom.

Matemática - Cód.
Class: ahj4qfa

REVISÃO DO CONTEÚDO 
REFLEXÃO - Apostila pags: 24 a 
29 - Aula on-line Zoom 11:00hs - 
Usar material de desenho e papel 
quadriculado

REVISÃO DO CONTEÚDO 
ROTAÇÂO - Apostila pags: 
29 a 36 - Aula on-line Zoom 
11:00hs - Usar material de 
desenho e papel quadriculado

REVISÃO DO CONTEÚDO 
TRANSLAÇÂO - Apostila 
pags: 36 a 38 - Aula on-line 
Zoom 11:00hs - Usar 
material de desenho e papel 
quadriculado



 Ciências - Cód. 
Class: btvna4v

Revisão do conteúdo no 
Zoom as 15h. O código estará 
disponível no Classroom as 
14:30.

HIstória - Cód.
Class: vwgnehu

Video aula : Napoleão 
Bonaparte ( volume 2 - 
capítulo 5). Essa atividade 
será postada na plataforma 
do Google Classroom



Geografia - Cód.
Class: tublb7p

Disponibilização de uma videoaula 
com os seguintes conteúdos : 
Povos e países no mundo atual. 
Unidade 1 da apostila. Revisão 
referente ao período inicial do 
isolamento social.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula 
(Organização territorial e 
sistemas de governo). Das12:
00 às 12:40 hs pelo Zoom.

Filosofia - Cód.
Class: ynrwn5m

Correção do formulário. 
Aula gravada: dúvidas da 
apostila Positivo volume 1. 
Google Classroom.



Projeto - Cód.
Class: 2p375z4

Aula On line: Revisão de (conceito de 
projetos,Planejamento e 
cronograma) segunda 18/05 as 15:
30 https://meet.google.com/mjc-
xepa-jor

Empreendedorismo 
- Cód.Class: 
mpscoen     

Continuar a criação do 
video,  aula online data:
22/05 as 10:20 hs, link 
disponivel 5 min antes pelo 
grupo de whatsapp 
(aplicativo Zoom)

Produção de Texto 
- Cód.Class: otinofd

Videoaula - Revisão dos 
conteúdos e correção das 
atividades

- Estrutura do gênero verbete
- Tiologias textuais
- Texto dissertativo - conceito 
de argumentação

Atividade de revisão 
englobando os três assuntos



                          ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ONLINE - 9A
18/05 - 2ª feira 19/05 - 3ª feira 20/05 - 4ª feira 21/05 - 5ª feira 22/05 - 6ª feira

Português - Cód.Class: 
de2iz66

Videoaula - Revisão de conteúdos. 
Apostila e caderno de atividades. 
Volume 1

Os exercícios de fixação e a 
relação dos conteúdos 
seguirão via Plataforma 
Classroom.

Correção dos exercícios; 
plantão de dúvidas via Zoom. 
Dia 21/05, das 15h às 15h40

Inglês - Cód.Class: 
qbi3hr5

Revisão via Zoom das 16h às 
16:40 (link no Classroom): 
SIMPLE PAST AND PRESENT 
PERFECT - Positivo pg. 25 + 
Videoaula/Ativ.2, 3 e 4 do 
Classroom

Arte - Cód.Class: 
rnutrff

Atividade : A Arte não se cala - 
PROTESTO como arte, assistir o 
vídeo no youtube ,link disponibilizado 
no classroom.

Postagem da sua atividade 
sobre a Arte não se cala.

Ed. Física - Cód.Class: 
gfcn4h7

Vídeo Aula com a Revisão do 
conteúdo sobre Voleibol e 
Lutas Orientais. Plantão de 
dúvidas dia 21/05 as 9h. 
Todas as atividades e link 
estarão no Google Classroom.

Matemática - Cód.
Class: 2z3q426

9º A e B – Plantão de Dúvidas 
Relações Métricas no 
Triângulo Retângulo Tabela e 
Positivo – Conforme vídeos da 
semana anterior – Hangouts 
-10:00 horas

9º A e B - REVISÃO DOS 
CONTEÚDOS: 10:00 horas -  
Positivo Apostila 1 - Páginas: 
24 a 27 –  Vistas Ortogonais - 
vídeo aula zoom

9º A e B - REVISÃO DOS 
CONTEÚDOS: 10:00 horas 
Positivo Apostila 1 - Páginas: 
30 a 35 – Perspectiva Linear - 
vídeo aula zoom



Ciências - Cód.Class: 
jl6l6en

Vídeo aula: Tema: Tabela 
periódica. Disponível no 
Classroom.

HIstória - Cód.Class: 
LiLeaci

Revisão, vídeo aula - hangouts 
9:00, apostila 1, capítulo 4, 
página 47 Periodo 
Entreguerras.

Revisão, vídeo aula - 8:00, 
apostila 1, capítulo 4, página 
48 Periodo Entreguerras.

Aula On-line Zoom

Geografia - Código. 
Class:ek5eqx4

Disponibilização de uma 
videoaula com os seguintes 
conteúdos: Causas e 
consequência da Globalização. 
Unidade 1 da apostila. Revisão 
referente ao período inicial do 
isolamento social.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula 
(Globalização e Terrorismo). 
09:00 às 09:40 hs pelo Zoom.



Filosofia - Cód. Class: 
nekwzhv

Correção do formulário. Aula 
gravada: dúvidas da apostila 
Positivo volume 1. Google 
Classroom.

Projeto - Cód.Class: 
ovok7ls

Aula On line: Revisão de (conceito de 
projetos,Planejamento e cronograma) 
segunda 18/05 as 15:30 https://meet.
google.com/mjc-xepa-jor

Empreendedorismo - 
Cód.Class: ahrv4xs     

Continuar a criação do video,  
aula online data:22/05 as 11:
00 hs, link disponivel 5 min 
antes pelo grupo de 
whatsapp (aplicativo Zoom)

Produção de Texto - 
Cód.Class: 26fvzl5

Videoaula - Revisão dos 
conteúdos e correção das 
atividades

- Texto dissertativo - conceito 
de argumentação
- Anúncio institucional
- Argumento de causa
- Conceituação

Atividade de revisão 
englobando os três assuntos
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Português - Cód. Class:  
xuetjs3

Videoaula - Revisão de 
conteúdos. Apostila e caderno 
de atividades. Volume 1.

Exercícios de revisão e a 
relação de conteúdos seguirão 
via Plataforma Classroom.

Correção dos exercícios; 
plantão de dúvidas, dia 21/05 
das 15h às 15h40, via Zoom.

Inglês - Cód.Class: fz7a256

Revisão via Zoom das 16h às 
16:40min (link no Classroom): 
SIMPLE PAST AND PRESENT 
PERFECT - Positivo pg. 25 + 
Videoaula/Ativ.2, 3 e 4 do 
Classroom

Arte - Cód.Class: hwrhj7h

Atividade : A Arte não se cala - 
PROTESTO como arte, assistir o vídeo 
no youtube ,link disponibilizado no 
classroom.

Postagem da sua atividade 
sobre a Arte não se cala.

Ed. Física - Cód.Class: 
sm5l5v3

Vídeo Aula com a Revisão do 
conteúdo sobre Voleibol e 
Lutas Orientais. Plantão de 
dúvidas dia 21/05 as 9h. 
Todas as atividades e link 
estarão no Google Classroom.

Matemática - Cód.Class: 
52sqhuc

9º A e B – Plantão de Dúvidas 
Relações Métricas no 
Triângulo Retângulo Tabela e 
Positivo – Conforme vídeos da 
semana anterior – Hangouts 
-10:00 horas

9º A e B - REVISÃO DOS 
CONTEÚDOS: 10:00 horas -  
Positivo Apostila 1 - Páginas: 
24 a 27 –  Vistas Ortogonais - 

Aula on-line zoom

9º A e B - REVISÃO DOS 
CONTEÚDOS: 10:00 horas 

Positivo Apostila 1 - Páginas: 30 
a 35 – Perspectiva Linear- Aula 

on-line zoom



Ciências - Cód.Class: 
jl6l6en

Vídeo aula: Tema: Tabela 
periódica. Disponível no 
Classroom.

Revisão do conteúdo no Zoom 
as 15h. O código estará 
disponível no Classroom as 14:
30.

HIstória - Cód.Class: 
af7bbru

Revisão, vídeo aula - hangouts 
9:00, apostila 1, capítulo 4, 
página 47 Periodo 
Entreguerras.

Revisão, vídeo aula - 
hangouts 8:00, apostila 1, 
capítulo 4, página 48 Periodo 
Entreguerras.

Geografia - Cód.Class: 
vy2a7ig

Disponibilização de uma 
videoaula com os seguintes 
conteúdos: Causas e 
consequência da 
Globalização. Unidade 1 da 
apostila. Revisão referente ao 
período inicial do isolamento 
social.

Tutoria para tirar dúvidas e/ou 
conversar com o professor, 
relacionado à videoaula 
(Globalização e Terrorismo). 
09:00 às 09:40 hs pelo Zoom.



Filosofia - Cód.Class: 
htde6om

Correção do formulário. Aula 
gravada: dúvidas da apostila 
Positivo volume 1. Google 
Classroom.

Projeto - Cód.Class: 
zrqc3yd

Aula On line: Revisão de (conceito de 
projetos,Planejamento e cronograma) 
segunda 18/05 as 15:30 https://meet.
google.com/mjc-xepa-jor

Empreendedorismo - Cód.
Class: 3sz4ywp  

Continuar a criação do video,  
aula online data:22/05 as 11:00 
hs, link disponivel 5 min antes 
pelo grupo de whatsapp 
(aplicativo Zoom)

Produção de Texto - Cód.
Class: ki6zorw

Videoaula - Revisão dos 
conteúdos e correção das 
atividades

- Texto dissertativo - conceito de 
argumentação
- Anúncio institucional
- Argumento de causa
- Conceituação

Atividade de revisão englobando 
os três assuntos


