
ROTEIRO DE ATIVIDADES 
 
 

ANO/SÉRIE: 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

DICAS PARA O ALUNO 

 

*Organize o seu tempo e atividades para que não fique sobrecarregado. 

*Lembre-se que estudar de forma não presencial requer muita disciplina e organização. 

*Fique atento aos comunicados oficiais do Colégio por meio das redes sociais e evite compartilhar fake news. 

*Sempre que possível, tire um tempo para ler e se informar sobre o estado atual da COVID-19 em nosso País, 

Estado e Município. 

*Aproveite esse tempo em casa para se aproximar da sua família através de conversas e momentos juntos. Não se 

esqueça das precauções que devem ser tomadas para evitar a proliferação do vírus. 

*Tome os cuidados necessários, fique em casa e mantenha a calma. Logo estaremos juntos novamente. 

*ATENÇÃO: TODAS AS ATIVIDADES DESCRITAS NESTE PLANO SÃO REVISIONAIS. 

 

 

QUARTA (22/04/20) 

 

Língua Portuguesa 

Resolver os exercícios do livro SAS das páginas 52 a 54 

 

Matemática 

Assistir as vídeo-aulas contendo resoluções de alguns exercícios que estão 

disponibilizadas no site do Colégio (http://www.colegiodasirmas.com.br/). 
 

Física 

Assitir a vídeo-aula no Portal SAS - Capítulo 2  

Resolver os exercícios do livro SAS: 

Página 23 – Questão 01 

Página 28 – Questão 01 e 02 

Página 29 – Questão 03 

 

Espanhol  

Assistir a vídeo-aula no Portal SAS - Un Corazón Celeste 



 

Dica da Coordenação: O SAS está oferecendo aulas ao vivo todos os dias no seu canal do YouTube 

(https://www.youtube.com/user/sistemaaridesa). Aproveite ao máximo esse momento de aprendizado.  

QUINTA (23/04/20) 

Geografia 

Leitura do Capítulo 4 

 

Língua Portuguesa 

Resolver os exercícios do livro SAS da página 66 a 67 

 

Matemática 

Resolver os exercícios discriminados a seguir, destacando as questões que encontrou dificuldade: 

No livro SAS – Capítulo 2 nas páginas 37 e 38 

 

Espanhol 

Resolver os exercícios das atividades nas páginas 31 y 33 (somente a interpretação de texto). 

 

 

SEXTA (24/04/20) 

Língua Portuguesa 

Pesquisar sobre conjunções subordinativas e coordenativas 

 

Matemática 

Resolver os exercícios discriminados a seguir, destacando as questões que encontrou dificuldade: 

No Caderno de Atividades Suplementares - Capítulo 2 nas páginas 41 a 43 (questões 6 e 7). 

 

Física 

Responder a lista de tarefas online com 10 questões disponível no Portal SAS das 7h00min do dia 22/04 às 

23h59min do dia 27/04/2020.  

O endereço de acesso: www.sprweb.com.br/lista/ 

O código desta lista (2843814545). 

Ou Acesse direto: http://www.sprweb.com.br/lista/?COD=2843814545 

 

Geografia 

Assistir a vídeo-aula no Portal SAS - Capítulo 4 

 

SEGUNDA (27/04/20) 

Língua Portuguesa 

http://www.sprweb.com.br/lista
http://www.sprweb.com.br/lista/?COD=2843814545


Faça uma pesquisa e estude sobre a ONU (Organização das Nações Unidas) e a DUDH (Declaração dos 

Direitos Humanos).  

*O que é a ONU? 

*O que você sabe sobre ela? 

*Qual a importância da DUDH? 

 

Matemática 

Resolver os exercícios discriminados a seguir, destacando as questões que encontrou dificuldade: 

No Caderno de Atividades Suplementares - Capítulo 2 na página 43 (questão 8) 

 

Geografia 

Elaborar um pequeno resumo (máximo 20 linhas) do capítulo destacando os pontos: 

*A Europa entre Guerras 

*Divisão da Europa em ocidental e oriental 

*Principais características sociais e econômicas das principais nações europeias. 

 

 
 
 


