
 
 
 
Prezados alunos e famílias,  
 
Reforçamos o que estamos informando em redes sociais: este não é um momento             
de férias escolares. Então, é muito importante organizar uma rotina de estudos, de             
preferência, mantendo o mesmo horário escolar, no nosso caso, estudar pela           
manhã e realizar tarefas, leituras e atividades extras, no turno da tarde.  
 
Para darmos aos alunos oportunidade de estarem em atividade, sem perder o rumo             
das aulas e projetos, propomos alguns assuntos a serem trabalhados em forma de             
pesquisa virtual, visitas virtuais a sites, uso de imagens, vídeos e, posteriormente,            
após o retorno das aulas físicas, construção de argumentos e partilha de            
aprendizados, além de avaliações e trabalhos. 
 
Temática: O mundo em crise - Urgência de consciência planetária. 

6º ano 

Atividade de Artes Prevenção à Contaminação por Vírus 
Crie um cartaz - formato A4 - com ações que ajudam a evitar a 
contaminação por vírus como o COVID-19. Colorir! 

Atividade de 
Ciências 

A)É importante para uma vida saudável estar atento  a 
limpeza dos ambiente e à sua higiene.Saber que sua saúde 
está em alta é sinônimo de disposição e alegria. 
A higiene consiste nos hábitos que trazem benefícios para a 
limpeza e o asseio do ser humano. Os vírus respiratórios se 
espalham pelo contato, por isso a importância da prática da 
higiene frequente. 
Assistam ao vídeo : A higiene no dia a dia,que conta a 
história da humanidade e os hábitos de higiene ao longo do 
tempo. 
https://www.youtube.com/wat higiene no dia a dia 
ch?v=iUkh8J9sNyQ 
B)Escreva 8 hábitos de Higiene para uma vida saudável.Justifique         
cada um deles.  
Ilustrem com figuras,fotografias ou desenhos . 
Crie um documento no seu computador ou faça em uma          
folha A4 e arquivem para futuras discussões e avaliações. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iUkh8J9sNyQ
https://www.youtube.com/watch?v=iUkh8J9sNyQ


 

Atividade de 
Educação Física 

Nesse período em que precisamos ter mais cuidado com a 
higiene do nosso corpo e de nossa casa, não podemos deixar de 
cuidar da saúde do nosso corpo, por isso assista esse vídeo: 
 
TUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA 
SAÚDE 
https://www.youtube.com/watch?v=08kV4-ToGK0 
 
Faça uma lista com 5 atividades físicas que você pode fazer em 
casa com sua família.  

Atividade de Ensino 
Religioso 

Cada situação que acontece, é uma oportunidade de crescimento. 
 
Vamos a refletir sobre os desafios que nos apresenta a vida e 
como podemos aprender em tempo de crisis. 
 
Assistir  filme completo “ A bailarina” no link abaixo 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAP5OHtLC1g 
 
Agora vamos a pôr em prática nosso aprendizado,  a seguir baixe 
o documento de pdf e cópia em seu caderno as perguntas, logo 
responda e guarde para futuras discussões e avaliações. 
 
https://acessaber.com.br/wp-content/uploads/2017/09/BAILARINa.
pdf 
 
Depois de copiar as perguntas e resposta. Desenha a felicite e 
seu amigo a partir da proposta do documento. 
 

Atividade de 
Geografia 

As atividades econômicas geram riquezas mediante a extração,        
transformação e distribuição de recursos naturais, bens e        
serviços, tendo como finalidade a satisfação de necessidades        
humanas, como educação, alimentação, segurança, entre outros.       
A composição de uma dada economia é inseparável da evolução          
tecnológica, da história da civilização e da organização social,         
assim como da geografia e da ecologia do planeta Terra. As           
eco-regiões que representam diferentes oportunidades de      
extração de recursos e de agricultura, entre outros fatores. A          
economia se refere também à medida de como um país ou região            
está progredindo em termos de produção. 
 
Assista os vídeos abaixo para facilitar o entendimento das         
atividades econômicas: 
 
https://youtu.be/kiplA5CnHXI 
https://youtu.be/fU1PwpMG_NA 
https://youtu.be/T06h5DlWktI 
 
Agora elabore um relatório a respeito dos seguintes temas: 

https://www.youtube.com/watch?v=08kV4-ToGK0
https://www.youtube.com/watch?v=ZAP5OHtLC1g
https://acessaber.com.br/wp-content/uploads/2017/09/BAILARINa.pdf
https://acessaber.com.br/wp-content/uploads/2017/09/BAILARINa.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Necessidades_econ%C3%B4micas
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Evolu%C3%A7%C3%A3o_tecnol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Evolu%C3%A7%C3%A3o_tecnol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologia
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Extra%C3%A7%C3%A3o_de_recursos&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
https://youtu.be/kiplA5CnHXI
https://youtu.be/fU1PwpMG_NA
https://youtu.be/T06h5DlWktI


 

 
1) Aponte as principais atividades econômicas. 
2) Descreva o setor primário da economia. 
3) Descreva o setor secundário da economia. 
4) O setor terciário da economia está diretamente relacionado às          
atividades urbanas, sabendo disso, descreva este setor       
importantíssimo para o meio onde vivemos. 
 
Observação: Consulte o seu livro didático, ele serve de base para           
o entendimento do conteúdo. 

Atividade de História Hábitos e costumes de higiene nas civilizações antigas -  
Com o objetivo de conhecermos um pouco da história dos          
hábitos e costumes de higiene das antigas civilizações, que         
serão estudadas por nós no decorrer do ano letivo, segue a           
proposta de “busca e construção do conhecimento a partir         
das nossas curiosidades”. vamos lá! 
 
1- A origem do banho… Acesse  
https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/historia-
do-banho 
 
A- Pesquise curiosidades sobre a História do banho        
Romano. 
 
B- Pesquise curiosidades e informações sobre os cuidados        
de Higiene e com o corpo no Egito antigo.  
 
HIGIENE E SUAS CURIOSIDADES  

Você sabia que...  
A História de muitas coisas pelas quais a humanidade         
passou não são estudadas nos livros de História? E que          
essas passagens podem tornar a história mais interessante        
de se estudar? Os fatos são muitos, porém podemos         
começar descobrindo um pouco mais sobre a higiene.  
Ao longo de sua história, ao contrário do que se pensa, os            
seres humanos nem sempre foram somente evoluindo.  
Lembrando do asseio pessoal, por exemplo, houve uma        
época em que as pessoas regrediram em relação a higiene,          
pois acreditavam que tomar banho era pecado e que o          
mesmo enfraquecia a saúde.  
Tinha gente que tomava banho uma ou duas vezes por ano           
e tinha gente que passava a vida toda sem se banhar. As            

https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/historia-do-banho
https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/historia-do-banho


 

pessoas eram aconselhadas a não sair de casa por alguns          
dias após tomar banho, para não contrair as doenças que          
elas acreditavam estarem no ar.  
 
Agora é com você… 
Crie de forma lúdica, criativa, colorida, uma história em         
quadrinhos ou uma linha do tempo ilustrada sobre a higiene          
ao longo do tempo. Você deverá colocar informações, fatos         
e curiosidades que você pesquisou, e que estava explícito         
no texto do primeiro link. Faça desenhos, utilize datas. Seja          
criativo. Você poderá fazer no seu caderno, folha a parte ou           
em pasta do seu computador usando as ferramentas que         
você mais domina.  
 

Atividade de Língua 
Inglesa 

Dos países que estamos estudando, escolha 1 (um) e crie um 
cartaz (formato A4), contendo 3 informações interessantes e/ou 
curiosas sobre ele. NÃO ESCREVA, DESENHE. 
A 3a informação deve ser relativa a como este país está lidando 
com o coronavírus (você escolherá qual informação seria mais 
interessante compartilhar com os colegas) 
lembre-se que o nome do país e sua respectiva nacionalidade 
devem vir escritas em inglês (como título da atividade) 

Atividade de Língua 
Portuguesa  

Leitura do livro literário distribuído no último dia de aula. 
6º ano A Ladrões de Histórias 
6º ano B - Ilha Perdida 
6º ano C - Estrelas Tortas 
Quem faltou no dia da entrega e não recebeu o livro, pode baixar 
pelo google. 
Assistam ao vídeo RESENHA X RESUMO  
https://www.youtube.com/watch?v=jJb2nsCEvZ0 
Escreva uma resenha ( pesquise mais sobre o que é uma resenha 
) e faça uma ilustração de uma passagem do livro que mais 
gostou. 
Digitar no documento que estará disponível em sua sala de aula 
virtual. 

Atividade de 
Matemática 

Resolva cada expressão numérica em seu caderno, lembrando 
das regras de prioridades: 
 

a)16+[10-(18:3+2)+5] = 

b)25-[12-(3x2+1)] = 

c)90-[25+(5x2-1)+3] = 

d)45+[(8x5-10:2)+(18:6-2)] = 

https://www.youtube.com/watch?v=jJb2nsCEvZ0


 

e) 50-2x{7+8:2-[9-3x(5-4)]} = 

f)100-3x{5+8:2-[3x(7-6)]} = 

g) 82-8x7:(4-1x3) =  

h) 25-[10-(2x3+1)] =  

i) 70-[12+(5x2-1)+6] =  

j) 8:2+[15-(4x2+1)] =  

k) 9+[4+2x(6-4)+(2+5)]-8 =  

l) 50+{10-2x[(6+4:2)-(10-3)]} =  

m) 180:{10+2x[20-45:(13-2x5)]} = 

 
Treinar como se desenha alguns sólidos geométricos que serão 
estudados na próxima unidade, seguindo os passos dados no 
vídeo abaixo. Treine em folha branca e cole no caderno. Quanto 
mais você treinar, melhor os desenhos ficarão. 
https://www.youtube.com/watch?v=EvJn58ihN9s 
 

 
 

7º Ano 

Atividade de Artes Atividades nas Google Salas de Aula. 
Alunos novatos e que ainda não têm conta SJO: Desenhar os 
vírus de diversas epidemias virais que ocorrem atualmente: 
COVID-19, H1N1, etc. Colorir. Obs.: Os demais alunos podem 
fazer os desenhos também! 

Atividade de 
Ciências 

Revisão: Unidade 08 (Funcionamento do Corpo) 
1) Leitura dos capítulos 01, 02, 03 e 04 (Sistemas respiratório, 
digestório, circulatório e urinário). 
2) Realizar as atividades das páginas: 189, 190, 197, 202, 205, 
208, 212, 213, 214, 215, 216 e 217). (Caso ainda não estejam 
feitas).  
3) Assistir os documentários no youtube e elaborar um mapa 
mental para cada documentário: 
3.1) Sistema respiratório: 
https://www.youtube.com/watch?v=iuGrFYisU7g&t=1096s 
3.2) Sistema digestório 
https://www.youtube.com/watch?v=1atCXBmEAAE 
3.3) Sistema circulatório 
https://www.youtube.com/watch?v=AxPo_R2_v8s 
3.4) Sistema urinário 
https://www.youtube.com/watch?v=JXbdkqYMU5k 
4) Criar um cartaz sobre o seu órgão do corpo humano para a 
Exposição Corpo humano (Individual). 

https://www.youtube.com/watch?v=EvJn58ihN9s
https://www.youtube.com/watch?v=iuGrFYisU7g&t=1096s
https://www.youtube.com/watch?v=1atCXBmEAAE
https://www.youtube.com/watch?v=AxPo_R2_v8s
https://www.youtube.com/watch?v=JXbdkqYMU5k


 

5) Criar um modelo sobre o seu órgão do corpo humano para a 
Exposição Corpo humano (Individual). 

Atividade de 
Educação Física 

Conhecimento sobre o corpo 
Hidratação 
Alimentação saudável         x           COVID-19 
Atividade física  
 
As  variáveis acima representam algumas defesas que podem 
nos auxiliar no combate a contaminação do covid-19. Utilizando 
as ferramentas digitais pesquise e relate 4 intervenções, para 
cada variável, que possa melhorar nossa resposta imunológica. 
Justifique as intervenções: 
Ex: Hidratação                              Alimentação          Ativ.Física  
1. Suco de laranja (ingestao de vitaminas C)  1. Consumo de vegetais  1, dançar 
2.  
3. 
4.  
obs. o relato pode ser descrito em folha A4 (tema, nome e turma), 
ou vídeo elaborado (tema, nome e turma) 
http://www.rfi.fr/br/mundo/20200319-pr%C3%A1tica-de-esporte-e-
alimenta%C3%A7%C3%A3o-saud%C3%A1vel-ajuda-sistema-imu
nol%C3%B3gico-a-combater-corona 
 
contato para dúvidas: edfisica2@sjo.org.br 

Atividade de Ensino 
Religioso 

Neste tempo de cuidado um com os outros, vamos a refletir sobre 
a campanha da fraternidade. 
 
O tema da campanha deste ano é 'Fraternidade e Vida: Dom e 
Compromisso' e o lema bíblico é 'Viu, sentiu compaixão e cuidou 
dele', baseado na parábola do bom samaritano. 
 
A continuação assista o vídeo oficial da campanha da fraternidade 
para entendermos mais sobre a proposta da Igreja.  
https://www.youtube.com/watch?v=3gHMqqthncc 
 
Ao perceber que o cuidado com o outro é importante e essencial, 
porque nos ensina a sermos mais humanos e mais irmãos. 
Vamos analisar e aprender de forma criativa com a parábola do 
bom samaritano. Acesse ao link: 
http://www.igrejadecristo.org.br/uploads/0d17138062ea20f6073bd
cceb3f8ee46.pdf 
Agora vamos a pôr em prática nosso aprendizado,  a seguir baixe 
o documento de pdf e cópia em seu computador. Responda e crie 
uma pasta  no seu computador de ensino religioso e arquivem no 
seu e mail, para futuras discussões e avaliações. 
  

Atividade de 
Geografia 

O território brasileiro está localizado, quase em sua totalidade,         
mais precisamente 93% do território, no Hemisfério Sul, ocupando         

http://www.rfi.fr/br/mundo/20200319-pr%C3%A1tica-de-esporte-e-alimenta%C3%A7%C3%A3o-saud%C3%A1vel-ajuda-sistema-imunol%C3%B3gico-a-combater-corona
http://www.rfi.fr/br/mundo/20200319-pr%C3%A1tica-de-esporte-e-alimenta%C3%A7%C3%A3o-saud%C3%A1vel-ajuda-sistema-imunol%C3%B3gico-a-combater-corona
http://www.rfi.fr/br/mundo/20200319-pr%C3%A1tica-de-esporte-e-alimenta%C3%A7%C3%A3o-saud%C3%A1vel-ajuda-sistema-imunol%C3%B3gico-a-combater-corona
https://www.youtube.com/watch?v=3gHMqqthncc
http://www.igrejadecristo.org.br/uploads/0d17138062ea20f6073bdcceb3f8ee46.pdf
http://www.igrejadecristo.org.br/uploads/0d17138062ea20f6073bdcceb3f8ee46.pdf


 

apenas 7% do Hemisfério Norte. O país está estabelecido no          
ocidente, ou seja, a oeste do meridiano de Greenwich; além disso,           
é cortado ao norte pelo paralelo do Equador. Encontra-se na zona           
intertropical, zona temperada sul e no Trópico de Capricórnio.         
Dessa forma, o Brasil ocupa uma área no espaço geográfico          
mundial e, consequentemente, possui uma localização, ou seja,        
um “endereço” próprio. 
 
Assista os vídeos abaixo para facilitar o entendimento da         
localização territorial do Brasil perante ao mundo: 
https://youtu.be/d7KRpfK7nOg 
https://youtu.be/va0GQWIFGBk 
 
Agora elabore um relatório a respeito dos seguintes temas: 
 
1) Apresente as fronteiras do território brasileiro.  
2) Descreva a localização do Brasil na América.  
3) O processo de independência do Brasil.  
4) Descreva os pontos extremos do Brasil. 
5) Integração do território a partir do séc. XX. 
6) Elabore um mapa dos biomas brasileiros. 
 
Observação: Consulte o seu livro didático, ele serve de base para 
o entendimento do conteúdo. 

Atividade de História  
1. Hábitos e costumes medievais: tabus sobre banhos e 

fluidos corporais. 
O aluno deverá vasculhar sites que tratem do assunto, 
atendo-se aos hábitos medievais, como a falta de banhos, 
carências nutricionais, precariedade da higiene. 

2. A medicina medieval: pesquisar sobre a medicina e 
tratamentos dados aos doentes, especialmente no caso da 
Peste Negra. 

● Como a peste entrou na Itália pelo sul. 
● Classificar a doença e citar seus vetores. 
● Fazer acervo de imagens sobre: indumentária, 

utensílios, remédios e mitos sobre doenças como 
causadas por pecados. 

● Universidade Medieval: quem estudava, cursos. 
Como era o curso de Medicina. Como mulheres 
conseguiram acesso à faculdade de medicina em 
Milão ou Pádua. 

● Cada aluno deverá criar documento ou pasta de 
arquivos para divulgação, avaliação e debates 
futuros. 

 

https://youtu.be/d7KRpfK7nOg
https://youtu.be/va0GQWIFGBk


 

Atividade de Língua 
Inglesa 

Acessar o site 
https://www.worldwaterday.org/2020-home/share/covid-19-be-safe
/ 
O dia mundial da água foi criado pela UNESCO, órgão especial 
da ONU para educação, com o objetivo de conscientizar as 
pessoas da importância da água. Em tempos de COVID 19 faça 
um cartaz indicando a importância da água. Utilize palavras do 
site. Consulte palavras novas no google tradutor, lembre-se de 
verificar a pronúncia. 
https://www.youtube.com/watch?v=7Si2_qOQlGw Watch this 
video and learn how to wash your hands properly.  
 

Atividade de Língua 
Portuguesa  

Atividades no Google Sala de Aula 
Os alunos irão pesquisar em sites CONFIÁVEIS sobre as fake 
news que estão sendo disseminadas pelo mundo em relação ao 
Covid-19. Abaixo, segue um exemplo de site que traz algumas 
informações: 
https://exame.abril.com.br/mundo/5-fake-news-sobre-coronavirus-
que-estao-circulando-pelo-mundo/ 
Após a leitura, fazer uma redação, gênero carta, ALERTANDO a 
população mundial sobre a disseminação destas notícias. 
Realizar a atividade  e anexar no Google Sala de Aula de acordo 
com sua respectiva sala. Lembrem-se de obedecer às 
características do gênero. 

Atividade de 
Matemática 

Atividades no Google Classroom : Salas de Aula. 
Alunos novatos e que ainda não têm conta SJO ou alunos que 
perderam a senha de acesso, favor enviar e-mail para 
matematica2@sjo.org.br  e receberão as atividades no endereço 
fornecido.  

 
 

8º ano 

Atividade de 
Ciências 

Os heróis da saúde - A agência de saúde da ONU pediu a 
todos que “honrassem cuidadores e profissionais de saúde 
pelos esforços e papel que desempenham para salvar vidas 
e manter entes queridos em segurança”. 
Vamos também fazer nossa parte,apoiando, valorizando e 
agradecendo os profissionais da saúde. 
Escolha uma das opções a seguir para realizar sua 
atividade. 
 

1) Faça uma entrevista online ou por telefone com 
algum profissional da saúde que você conheça: 
Enfermeiros,agentes de saúde,médicos,cuidadores 

https://www.worldwaterday.org/2020-home/share/covid-19-be-safe/
https://www.worldwaterday.org/2020-home/share/covid-19-be-safe/
https://www.youtube.com/watch?v=7Si2_qOQlGw
https://exame.abril.com.br/mundo/5-fake-news-sobre-coronavirus-que-estao-circulando-pelo-mundo/
https://exame.abril.com.br/mundo/5-fake-news-sobre-coronavirus-que-estao-circulando-pelo-mundo/
mailto:matematica2@sjo.org.br


 

de idosos,babás.Anote a resposta para as perguntas 
a seguir: 

a) Nome completo,profissão,cidade e local de trabalho. 
b) Por que você escolheu seguir esta carreira 

profissional? 
c) Quais são os principais desafios da sua profissão no 

cenário atual? Pandemia de Covid-19. 
d) Que mensagem ou recado você gostaria de transmitir 

para a população neste momento? 
 

2) Pesquise na internet e trace o perfil biográfico de um 
cientista ou médico brasileiro que tenha desenvolvido 
vacinas ou outros medicamentos de importância 
sanitária. 
 

Crie um documento no seu computador ou faça em uma          
folha A4 e arquivem para futuras discussões e avaliações. 
 

  

Atividade de 
Educação Física 

Para ajudar no desenvolvimento do trabalho proposto antes da 
suspensão das atividades escolares compartilho esses vídeos 
para entenderem a prática da modalidade e auxiliar no trabalho.  
 
AS REGRAS DO VÔLEI 
https://www.youtube.com/watch?v=qc1wkTMmXY4 
 
INFRAÇÕES E FALTAS VÔLEI 
https://www.youtube.com/watch?v=18aUCbZnDrk 
 
ZONAS, POSIÇÕES E FUNÇÕES VÔLEI 
https://www.youtube.com/watch?v=PeQCcwmxApo 
 

Atividade de Ensino 
Religioso 

 
 
 

Família! A festa da vida. 
Durkheim em sua obra clássica sobre a vida religiosa discute a           
importância do elemento recreativo e estético na religião e mostra,          
a inter-relação entre cerimônia religiosa e a idéia de festa, pela           
aproximação entre os indivíduos, pelo estado de “efervescência”        
coletiva que propicia e pela possibilidade de transgressão às         
normas. A relação estreita entre religião e festas foi apontada por           
Durkheim, para quem, “nos dias de festa, a vida religiosa atinge           
grau de excepcional intensidade”. Durkheim referindo-se ao       
descanso religioso lembra que “o caráter distintivo dos dias de          
festa corresponde, em todas as religiões 

https://www.youtube.com/watch?v=qc1wkTMmXY4
https://www.youtube.com/watch?v=18aUCbZnDrk
https://www.youtube.com/watch?v=PeQCcwmxApo


 

a própria idéia de cerimônia religiosa de alguma importância,         
desperta naturalmente a idéia de festa. Inversamente, toda        
festa ..., apresenta determinadas características de cerimônia       
religiosa, pois em todos os casos, tem como efeito aproximar          
os indivíduos, colocar em movimento as massas e suscitar         
assim um estado de efervescência, às vezes até de delírio          
que não deixa de ter parentesco com o estado religioso. O           
homem é transportado para fora de si mesmo, distraído de          
suas ocupações e de suas preocupações ordinárias. Assim,        
de ambas as partes observam-se as mesmas manifestações:        
gritos, cantos, música, movimentos violentos, danças,      
procura de excitantes que restaurem o nível vital, etc.         
Observou-se muitas vezes que as festas populares levam a         
excessos, fazem perder de vista o limite que separa o lícito           
do ilícito, o mesmo se dá com as cerimônias religiosas que           
determinam uma necessidade de violar as regras       
normalmente mais respeitadas.  

Constatamos que para Durkheim religião e festas constituem        
fatores intimamente relacionados. A idéia de cerimônia religiosa e         
a idéia de festa estão inter-relacionadas. Durkheim também        
chama atenção para a importância do estudo dos rituais e inclui o            
estudo das festas religiosas entre os ritos representativos ou         
comemorativos. Depois de Durkheim muitos cientistas sociais têm        
estudado a importância das festas para entender a realidade         
social.  
 
● FESTAS RELIGIOSAS POPULARES: versão preliminar Sérgio Figueiredo       

Ferretti - * Antropólogo. Professor Associado da Universidade Federal do          
Maranhão-UFMA.  

● DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Ed.           
Paulinas, 1989. 

 

Considerando que a família é o ambiente primário (“célula         
mater”) onde experimentamos o amor e a manifestação de         
Deus: “a projeção da comunidade divina na comunidade humana”         
(Jorge Atiencia) e, observando as orientações por parte das         
autoridades governamentais, Secretaria de Saúde e outros       
órgãos competentes, CRIE juntamente com sua família, uma        
oração que inclua todos membros de sua casa, seus         
familiares e também toda a situação de saúde que toda          
sociedade está passando. Depois registre três momentos em        
fotos ou vídeos que expressam esperanças e unidade e envie          
ou compartilhe com o e-mail adriano.gregorio@sjo.org.br 

 
Eu e Deus 

“Senhor, que minha família experimente a graça de ser         
um luzeiro para toda a vizinhança, refletindo Tua luz em          
cada canto escuro de nossa rua e nosso bairro. Que nos           
sintamos enviados pela Igreja de Cristo para       
testemunhar o reino de Deus dentro e fora das quatro          
paredes de nosso lar!” 

Atividade de 
Geografia 

A nova ordem mundial é ponto de estudo do 1º trimestre, nela            
vamos compreender geografia política do planeta, o processo de         
desenvolvimento da globalização e até mesmo a diferença entre         

mailto:adriano.gregorio@sjo.org.br


 

as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas.  
Assista os vídeos abaixo para facilitar o entendimento no         
processo da criação da nova ordem mundial: 
 
https://youtu.be/_buMLYDc5kU 
https://youtu.be/jeVCJeitybo 
 
Agora elabore um relatório a respeito dos seguintes temas: 
 
1) A evolução dos diferentes sistemas de governo.  
2) Explique a bipolaridade e a guerra fria. 
3) Descreva o que foi os três mundos.  
4) Apresente fatores que explique a multipolaridade / Países do          
Norte X países do Sul.   
5) Elabore um mapa da divisão Norte X Sul do mundo. 
 
Observação: Consulte o seu livro didático, ele serve de base para 
o entendimento do conteúdo. 

Atividade de História 1. A globalização como causadora do entrelaçamento dos       
continentes: laços comerciais, troca de experiências e       
tecnologias e também os contágios com vírus, como a         
Peste Negra no século XIV. 
Selecionar documentários, charges, gráficos e outros que       
demonstrem o potencial destrutivo de uma pandemia,       
tomando como exemplo a Peste Negra que chegou        
exatamente no sul da Ìtália no século XIV. 

Cada aluno,ou grupo deverá montar um tutorial sobre a Peste e o            
Corona, acerca da invenção de hábitos de higiene a partir do           
avanço da Peste Negra, o que obrigou os europeus a mudarem           
drasticamente seus costumes. 

● Cartilha virtual, folder ou outra forma. 
● SUGESTÃO NO LIVRO DIDÁTICO: PÁGINA 29-      

HISTÓRIA DO SABÃO. 
● PÁGINAS 30 E 31- INDÚSTRIA E MEIO AMBIENTE 

 

Atividade de Língua 
Espanhola 

Sabendo que não temos livros didáticos em casa, vamos 
aproveitar o material que nos oferece o mundo virtual. 
 
Introducción 
Los pronombres interrogativos qué, quién y cuál equivalen a un 
sustantivo que se refiere a una persona, un animal o una cosa y 
cuya identidad se desconoce y se quiere determinar o delimitar. 
Los pronombres interrogativos se emplean en las oraciones 
interrogativas directas e indirectas y se escriben siempre con tilde 
para diferenciarse de los relativos que, el cual y quien. 
 

https://youtu.be/_buMLYDc5kU
https://youtu.be/jeVCJeitybo


 

En este apartado aprenderás a utilizar correctamente los 
pronombres interrogativos qué, cuál y quién, que poseen formas 
relativas correspondientes. En la sección de ejercicios puedes 
practicar lo que has aprendido. 
 
Accese ao site  para aprender mas sobre a teoria. 
 
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determina
ntes/pronombres-interrogativos 
 
Ao terminar de ler a teoria sobre os pronomes interrogativos, 
assista este vídeo com exemplos claros. 
https://www.youtube.com/watch?v=MimrAdidenc 
 
Agora vamos a pôr em prática nosso aprendizado. A seguir baixe 
o documento de pdf e cópia em seu computador:  
https://parlospagnolo.files.wordpress.com/2017/11/guia-11-ej-los-i
nterrogativos.pdf 
 
Depois completa os exercícios em seu computador e salve estes. 
  
Crie uma pasta no seu computador de espanhol e arquivem no           
seu e mail, para futuras discussões e avaliações. 

Atividade de Língua 
Inglesa 

Assista ao vídeo com a explicação do PASSADO e treine através 
da atividade no “Google Salas de Aula”. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IjrsTu22e4U 
 

Atividade de Língua 
Portuguesa  

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/27/qual
-e-a-origem-do-novo-coronavirus.ghtml 
https://super.abril.com.br/saude/sim-o-coronavirus-veio-da-naturez
a-e-nao-de-um-laboratorio/ 
https://super.abril.com.br/saude/mapa-mostra-a-abrangencia-do-c
oronavirus-pelo-mundo-em-tempo-real/ 
 
Pesquisar sobre a origem e disseminação do Coronavírus pelo 
mundo, selecionando as informações e logo em seguida, crie uma 
charge ou tirinha que permita ao leitor uma reflexão sobre a 
situação abordada. 
Você deve fotografar e anexar a imagem na sala de aula google 
referente à sua turma. 
 
Ler os livros literários para as próximas atividades: 
Orfãos de Haximu 8ºB 
Marina 8ºA 
Para aquele que não pegou o livro, é possível baixá-lo em pdf 
pelo google. 
 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/pronombres-interrogativos
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/pronombres-interrogativos
https://www.youtube.com/watch?v=MimrAdidenc
https://parlospagnolo.files.wordpress.com/2017/11/guia-11-ej-los-interrogativos.pdf
https://parlospagnolo.files.wordpress.com/2017/11/guia-11-ej-los-interrogativos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IjrsTu22e4U
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/27/qual-e-a-origem-do-novo-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/27/qual-e-a-origem-do-novo-coronavirus.ghtml
https://super.abril.com.br/saude/sim-o-coronavirus-veio-da-natureza-e-nao-de-um-laboratorio/
https://super.abril.com.br/saude/sim-o-coronavirus-veio-da-natureza-e-nao-de-um-laboratorio/
https://super.abril.com.br/saude/mapa-mostra-a-abrangencia-do-coronavirus-pelo-mundo-em-tempo-real/
https://super.abril.com.br/saude/mapa-mostra-a-abrangencia-do-coronavirus-pelo-mundo-em-tempo-real/


 

Atividade de 
Matemática 

Listas de atividades de revisão sobre potenciação e radiciação no 
Google Classroom : Salas de Aula. 
 

 
 

9º ano 

Atividade de 
Ciências 

Unidade 08 (Evolução) 
1) Leitura dos capítulos 01, 02 e 03 (Evolução). 
2) Realizar as atividades das páginas: 209, 210, 220, 224, 227, 
228, 229, 235, 237, 238 e 239. 
3) Assistir os documentários e vídeo-aulas no youtube e criar um 
mapa mental para cada um deles. 
3.1) A origem da vida: 
https://www.youtube.com/watch?v=hvmyQFs2ink&t=2326s 
3.2) Evolução: 
https://www.youtube.com/watch?v=p11ETPFDD-k 
4) Preparar o figurino e a sua fala para a participação do teatro 
sobre a origem da vida. 

Atividade de 
Educação Física 

DANÇA 
No atual cenário mundial vivemos momentos de muita cautela e 
precauções em relação a saúde, todo cuidado ainda é pouco para 
não nos contaminarmos com o  covid-19. 
 A dança como atividade física moderada  auxilia na melhora da 
resposta imunológica segundo pesquisadores da área da 
saúde. O Brasil na sua vasta extensão territorial apresenta 
diversas culturas regionais que se expressam através da 
linguagem corporal ( dança). Pesquise utilizando as ferramentas 
digitais uma dança que caracteriza uma região do país. Faça um 
breve relato considerando o contexto histórico, social e cultural da 
representatividade dessa dança na região. EX:  região do 
nordeste (Pernambuco) -  Frevo 
Atividade extra: faça um vídeo com no mínimo 3 passos 
coreografados, representando a dança escolhida.  
https://escolaeducacao.com.br/dancas-brasileiras/ 
 
contato para dúvidas: edfisica2@sjo.org.br 

Atividade de Ensino 
Religioso 

Família! A festa da vida. 
Durkheim em sua obra clássica sobre a vida religiosa discute a           
importância do elemento recreativo e estético na religião e mostra,          
a inter-relação entre cerimônia religiosa e a idéia de festa, pela           
aproximação entre os indivíduos, pelo estado de “efervescência”        
coletiva que propicia e pela possibilidade de transgressão às         
normas. A relação estreita entre religião e festas foi apontada por           
Durkheim, para quem, “nos dias de festa, a vida religiosa atinge           
grau de excepcional intensidade”. Durkheim referindo-se ao       

https://www.youtube.com/watch?v=hvmyQFs2ink&t=2326s
https://www.youtube.com/watch?v=p11ETPFDD-k
https://escolaeducacao.com.br/dancas-brasileiras/


 

descanso religioso lembra que “o caráter distintivo dos dias de          
festa corresponde, em todas as religiões 

a própria idéia de cerimônia religiosa de alguma        
importância, desperta naturalmente a idéia de festa.       
Inversamente, toda festa ..., apresenta determinadas      
características de cerimônia religiosa, pois em todos os        
casos, tem como efeito aproximar os indivíduos,       
colocar em movimento as massas e suscitar assim um         
estado de efervescência, às vezes até de delírio que         
não deixa de ter parentesco com o estado religioso. O          
homem é transportado para fora de si mesmo, distraído         
de suas ocupações e de suas preocupações       
ordinárias. Assim, de ambas as partes observam-se as        
mesmas manifestações: gritos, cantos, música,     
movimentos violentos, danças, procura de excitantes      
que restaurem o nível vital, etc. Observou-se muitas        
vezes que as festas populares levam a excessos,        
fazem perder de vista o limite que separa o lícito do           
ilícito, o mesmo se dá com as cerimônias religiosas         
que determinam uma necessidade de violar as regras        
normalmente mais respeitadas.  

Constatamos que para Durkheim religião e festas constituem        
fatores intimamente relacionados. A idéia de cerimônia religiosa e         
a idéia de festa estão inter-relacionadas. Durkheim também        
chama atenção para a importância do estudo dos rituais e inclui o            
estudo das festas religiosas entre os ritos representativos ou         
comemorativos. Depois de Durkheim muitos cientistas sociais têm        
estudado a importância das festas para entender a realidade         
social.  
 
● FESTAS RELIGIOSAS POPULARES: versão preliminar Sérgio Figueiredo       

Ferretti - * Antropólogo. Professor Associado da Universidade Federal do          
Maranhão-UFMA.  

● DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Ed.           
Paulinas, 1989. 

 

Considerando que a família é o ambiente primário (“célula         
mater”) onde experimentamos o amor e a manifestação de         
Deus: “a projeção da comunidade divina na comunidade humana”         
(Jorge Atiencia) e, observando as orientações por parte das         
autoridades governamentais, Secretaria de Saúde e outros       
órgãos competentes, CRIE juntamente com sua família, uma        
oração que inclua todos membros de sua casa, seus         
familiares e também toda a situação de saúde que toda          
sociedade está passando. Depois registre três momentos em        
fotos ou vídeos que expressam esperanças e unidade e envie          
ou compartilhe com o e-mail adriano.gregorio@sjo.org.br 

 
Eu e Deus 

“Senhor, que minha família experimente a graça       
de ser um luzeiro para toda a vizinhança,        
refletindo Tua luz em cada canto escuro de nossa         
rua e nosso bairro. Que nos sintamos enviados        
pela Igreja de Cristo para testemunhar o reino de         

mailto:adriano.gregorio@sjo.org.br


 

Deus dentro e fora das quatro paredes de nosso         
lar!” 

Atividade de 
Geografia 

Com a disseminação do Covid-19, passamos a perceber que a          
sociedade atual está completamente globalizada.  
Assista os vídeos para facilitar o entendimento da globalização         
das pessoas também conhecido como internacionalização de       
pessoas. 
 
https://youtu.be/iUBfPTiuMLE 
https://youtu.be/bMVwTdQ7IrQ 
 
1) A partir, das discussões em sala de aula, apresente os           
principais motivos para a disseminação do vírus pelo planeta. 
 
2) Após a compreensão do trecho junto ao vídeo descreva, o           
processo de globalização de pessoas pelo mundo. Motivos e         
causas da circulação de pessoas no contexto mundial. 
 
3) Aponte os motivos que levam os espaços urbanizados a          
possuir uma maior integração da Globalização. 
 
Observação: Consulte o seu livro didático, ele serve de base para 
o entendimento do conteúdo. 

Atividade de História  1-Revolta da Vacina na I República 
Procurar e selecionar charges, um documentário para sugerir à         
turma, situar a o movimento sanitarista de Oswaldo Cruz e carlos           
Chagas. 
2- O surto da Gripe Espanhola. 

● Cada aluno deverá compor pequeno acervo de textos e         
imagens sobre o assunto , em preparação à parte         
argumentativa. 
SUGESTÃO: PÁGINAS 224 25 28- REFORMAS      
URBANAS, CULTURA URBANA 

Atividade de Língua 
Espanhola 

Sabendo que não temos livros didáticos em casa, vamos 
aproveitar o material que nos oferece o mundo virtual. 
 
El deporte en español 
A continuação assista o vídeo explicando os nomes que têm os 
diferentes esportes e sua importância no mundo atual. 
https://www.youtube.com/watch?v=Fqbbu9qkJxI 
 
Agora vamos a pôr em prática nosso aprendizado. A seguir baixe 
o documento de pdf e cópia em seu computador:  
http://www.videoele.com/Archivos/A1_Hacer_deporte_actividad.pd
f  
Depois completa os exercícios em seu computador e salve estes. 
  

https://youtu.be/iUBfPTiuMLE
https://youtu.be/bMVwTdQ7IrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fqbbu9qkJxI
http://www.videoele.com/Archivos/A1_Hacer_deporte_actividad.pdf
http://www.videoele.com/Archivos/A1_Hacer_deporte_actividad.pdf


 

Crie uma pasta no seu computador de espanhol e arquivem para           
futuras discussões e avaliações. 
 
 
 

Atividade de Língua 
Inglesa 

Acessar o site: https://www.worldwaterday.org/2020-home/learn/ 
O site apresenta o dia mundial da água 22/03 e indica algumas 
ações que podem ser feitas por nós. Liste as atividades 
apontando what you have already done and what you haven’t. 
https://www.youtube.com/watch?v=7Si2_qOQlGw Watch this 
video and learn how to wash your hands properly. Please do your 
own video and post it. 

Atividade de Língua 
Portuguesa  

Procurar em notícias, reportagens, comentários que tenham como 
assunto o COVID-19,de preferência, mas não obrigatório, o uso 
incorreto dos pronomes relativos ONDE, CUJO (e suas 
variações), QUEM e REESCREVER as frases de acordo com a 
norma culta. Recorram, se possível, ao livro didático para sanar 
quaisquer que sejam as dúvidas (páginas: a partir da página 82). 
Ao final de cada frase ou texto selecionado, colocar o site em que 
foi retirada tal informação.  
Realizar a atividade, anexando-a  no Google sala de Aula de sua 
respectiva sala. 

Atividade de 
Matemática 

Atividades no Google Classroom : Salas de Aula. 
Alunos novatos e que ainda não têm conta SJO ou alunos que 
perderam a senha de acesso, favor enviar e-mail para 
matematica2@sjo.org.br  e receberão as atividades no endereço 
fornecido.  
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