DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020 - 9º ANO – ENSINO PRESENCIAL

►1ª AULA: 13h -13:55’ - GEOGRAFIA – PROFESSOR ALISON ALMEIDA

CAPÍTULO 14 – EUROPA (QUESTÕES AMBIENTAIS) – EUROPA CARACTERÍSTICAS
NATURAIS. (1ª PARTE)
PASSO 01 – Abra o livro nas páginas: 05 a 09 (SAS 4).
PASSO 02 – O professor vai disponibilizar no grupo da turma o link de acesso ao
Google Meet para a aula.
Caso não consiga acessar, comunique-se com a
abaixo.

Coordenação e siga as instruções

1 – Faça a leitura das páginas 04 a 05 (SAS 4) e grife as partes que você julgar mais
importantes.
2 – Acesse o vídeo a seguir.
https://www.youtube.com/watch?v=v7mwuY44xDk
3 – Anote suas dúvidas. Quando a videochamada terminar, o professor Alison atenderá
pelo WhatsApp.
PASSO 03 – Faça os exercícios
- (SAS 4) Pág.: 16 Questão: 01 e 02
*Envie foto da atividade realizada para COORDENAÇÃO Manu. Escreva a matéria, seu
nome e seu número em cada página.
PASSO 04 – Acompanhe, pelo WhatsApp da turma, a correção das atividades.

►2ª AULA: 13:55’-14:50’ - GRAMÁTICA – PROFESSORA TATYELLEN PAIVA
CAPÍTULO 14 - PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS
PASSO 1 - Acesse o link disponibilizado no grupo para a aula na plataforma Google Meet.
Acompanhar pelas páginas 10 a 12.
Caso não consiga acessar, comunique-se com a Coordenação. Assista à videoaula no
link abaixo.
https://www.youtube.com/watch?v=sZlZwYpq-J8&feature=youtu.be

PASSO 2 - Resolva os exercícios: Livro SAS 03 - P. 13 e 14 - questões 1 a 8.
*Envie foto da atividade realizada para COORDENAÇÃO Manu. Escreva a matéria, seu
nome e seu número em cada página.
PASSO 3 - Atente-se à correção da atividade.
Livro SAS 03 – P. 13 e 14 - questões 1 a 8

►3ª AULA: 14:50’-15:45’ – GEOGRAFIA – PROFESSOR ALISON ALMEIDA
CAPÍTULO 14 – EUROPA (QUESTÕES AMBIENTAIS) – EUROPA CARACTERÍSTICAS
NATURAIS. (2ª PARTE)
PASSO 01 – Faça a atividade a seguir: SAS 4 - página 08 - Questões 01 e 02; Ativ.
Suplementar 4 - página. 94 - questões 01 e 02.
*Envie foto da atividade realizada para COORDENAÇÃO Manu. Escreva a matéria, seu
nome e seu número em cada página.
PASSO 02 – O professor vai disponibilizar no grupo da turma o link de acesso ao Google
Meet para comentário do quadro “Conexão Brasil” e correção da atividade.
Caso não consiga acessar, comunique-se com a Coordenação. Corrija sua atividade pelo
gabarito que o professor vai enviar para o WhatsApp da turma. Anote suas dúvidas e
fale com seu professor logo que possível.

►INTERVALO: 15:45’-16:10’

►4ª AULA: 16:10’-17:05’ – INT. TEXTUAL – PROFESSORA TATYELLEN PAIVA
CAPÍTULO 14 - TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
PASSO 1 -Realize a leitura do texto. Livro SAS 04 – P. 05 e 06.
PASSO 2 - Resolva os exercícios: Livro SAS 03 – páginas 06 e 07 - questões 1 a 3.
PASSO 3 – Acesse o link para a aula. Atente-se à correção da atividade: Livro SAS 03 –
páginas 06 e 07 - questões 1 a 3.
Caso não consiga acessar, comunique-se com a Coordenação. Corrija sua atividade pelo
gabarito que o professor vai enviar para o WhatsApp da turma. Anote suas dúvidas e
fale com seu professor logo que possível.

►5ª AULA: 17:05’-18:00’ – EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSOR JÚNIOR LIMA
CAPACIDADES FÍSICAS
1º passo: Assistir no link abaixo uma videoaula
capacidade motora. Para você praticar, se quiser.
https://youtu.be/gEUwNozbuyM

de exercícios que trabalham

2º passo: Tire dúvidas com o professor. Ele já está no grupo de whatsapp da sua sala.
3º passo: O desafio é cumprir os exercícios no tempo determinado no vídeo, lembrando
de sempre respeitar o limite do seu corpo!
Fique à vontade para
professor!🏃🏽💨💨💨
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IMPORTANTE: O conteúdo desta aula será utilizado para avaliação da 2ª etapa.
Incluiremos a data no calendário de provas.

