
 
                                                “ Educando para a Glória de Deus” 

 

Natureza do Trabalho:  Atividades Complementares e de Enriquecimento    Disciplina: Ed. Fisíca  

Professora: Cristina Valor: 100% Etapa: 2ª Ano: 2020  Data:__/__/2020    TURMAS: 9 e 1º ano 

 Leia com atenção o enunciado de cada questão. 
 Pesquisa em mais de uma fonte 
 Capricho e organização fazem parte do trabalho 
Matéria: Voleibol 
 

“Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no Senhor’’.  
Salmos 27:14 

 

 

1-O que é um Rodízio no jogo de voleibol? 

2-Quais as posições dos jogadores da zona de rede ou ataque? 

3-Quais as posições dos jogadores da zona de fundo ou defesa? 

4-O rodízio é feito avançando uma posição no sentido horário? Por exemplo se o jogador está na posição de número 2 

ele vai para de número 1? Certo ou errado? 

5-Quantos jogadores tem num time de voleibol? 

6-Quantos pontos valem o quinto set do voleibol? 

7-O jogador reserva pode entrar quantas vezes durante a partida? E como? 

 

01 

http://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_27_14/


 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL      Disciplina: INGLÊS             

Professora: Edmilson Teixeira       Etapa : 1ª      Ano: 9º  Turmas: 91/92    Data:  13/05 e 15 /05/2020 

 

  

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 

 

 

13/05/2020 

 

LIVRO 2  

Modal verbs: May / Might / Could / 

Must / Can’t 

 

 

Book 2 p. 11, 12, 13 

Video aula : grammar – modal verbs  

 

Exercises 1 p.12, 2, 3 p. 13 

 

15/05/2020 

 

LIVRO 2  

 *Modal verbs: May / Might / Could 

/ Must / Can’t 

* Should / ought to 

 

  

Correction of exercises p. 12, 13 

 

VIDEO AULA : LIVRO 1 P.18, 19 

 

Grammar: SHOULD / OUGHT TO 

  

 

                Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 

 

 

 

 



                    “ Educando para a Glória de Deus”                             

 

Natureza do Trabalho: Atividades                    Disciplina: História            

Professora:Alessandra Dias                                                                                      

Alunoa: _____________________________ Turma: 91 e 92.      

        
                                                   A  república  da  espada  - Capítulo  III                   
 
Data: 12-05-20   

  
 Exercícios de Propostos, páginas 92 a 95.  

 Copiar as perguntas e responder.  
 
Data: 13-05-20 

 

 Fazer os Testes, páginas 95 a 97. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   



                               “ Educando para a Glória de Deus” 
 

Natureza do Trabalho:  Planejamento semanal                   Disciplina: Ciências Física         
        

Professora: Wagner de Castro        Etapa :1ª      Ano:  9 anos ( turmas 91 e 92 )   

      
Semana de referência : 11/05/2020  até  15 / 05/ 2020 
 

 

 

 Metodologia de ensino  :    Vídeos explicativos feitos pelo professor Wagner. Aula interativa 

pela plataforma Zoom .  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn8D2Dt8U6c Movimento Circular ( 8 minutos ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=scTyPul7K4U  Frequência e período ( 7 minutos ) 

 

uso da ferramenta Zoom , livro 02.  
 
 

Descrição e conteúdo  : Vídeos  explicativos e uso da ferramenta Zoom.  

 

Objetivos :  

 Mostrar o movimento circular mediante aplicações práticas. 

 Permitir a interação do aluno , através da plataforma Zoom. 

 Resolver exercícios de fixação ( pgs 124 números  1 , 2 , 3 ), ( pg 125 

números  4 e 5 ) . 

 Explicar  as páginas 122 até 125 do livro 02.  
 

 

  
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá. - Salmos 37:5 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn8D2Dt8U6c
https://www.youtube.com/watch?v=scTyPul7K4U


 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Ciências (Química)             

Professora: Vinicius Almeida            Etapa : 1ª            Ano: 9º  Data:  11/05 A 16/05/2020 

 

  

 
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 

Quantidade de 

aulas 

CONTEUDO METODOLOGIA 

 

2 aula 

 

Correção da avaliação online.  

 

Correção da avaliação do realizada no dia 05/05. 

 

Reabertura da atividade online para reforço do conteúdo.  

 



 
                                             “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO/ MAIO     Disciplina: REDAÇÃO        

Professora: CÉLIS ÂNGELA      Ano: 9º Ano  

 

  

"Tu proverás" O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de 

acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.  Filipenses 4:19 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 

07/05/2020 

 

AVALIAÇÃO 2 LIVRO:  

DEPOIS DAQUELA VIAGEM 

 

11/05/2020 

 

Livro 01 – CAPÍTULO 03 

TEXTO CIENTÍFICO 

 

Recurso tecnológico: ZOOM 

=Plataforma: Meu Bernoulli 

 - Aula expositiva: item 2.6 = Texto 

Científico: da investigação à 

divulgação. 

 

- Estudo do texto “Todo um 

ecossistema ameaçado” 

ATIVIDADES – Interpretando –

Aprendizagem página 160 (1 A 5) 

 

 

 

13/05/2020 

 

Livro 01 – CAPÍTULO 03 

TEXTO CIENTÍFICO 

 

Recurso tecnológico: ZOOM 

=Plataforma: Meu Bernoulli 

- Correção das atividades dadas em aula 

anterior. 

- Questões comentadas. Debate. 

 

 

18/05/2020 

 

Livro 01 – CAPÍTULO 03 

TEXTO CIENTÍFICO 

 

=Plataforma: Meu Bernoulli 

Recurso tecnológico: ZOOM 

- Aula expositiva sobre os tipos de 

Texto de divulgação científica (slides 

power-point) 

 

20/05/2020 Livro 01 – CAPÍTULO 03 

TEXTO CIENTÍFICO 

Recurso tecnológico: ZOOM e 

whatsapp 

 



- ATIVIDADES – PÁGINA 164 E 165 

(11 A 17)  

25/05/2020 Livro 01 – CAPÍTULO 03 

TEXTO CIENTÍFICO 

Recurso tecnológico: ZOOM e 

whatsapp 

Plataforma Meu Bernoulli 

 

CORREÇÃO - ATIVIDADES – 

PÁGINA 164 E 165 

(11 A 17) 

27/05/2020 Livro 01 – CAPÍTULO 03 

TEXTO CIENTÍFICO 

Recurso tecnológico: ZOOM e 

whatsapp 

Plataforma Meu Bernoulli 

 

Continuação:  

CORREÇÃO - ATIVIDADES – 

PÁGINA 164 E 165 

(11 A 17) 

 

Produção textual: Registrando página 

- 168 

 

 

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Geografia             

Professora: Soraya Rodrigues            Etapa : 1ª            Ano: 9º  EF  Data:  12/05 a 15/05/20 

 

  

 
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 

 

12/05/20 (9º2) 

13/05/20 (9º1) 

 

Livro 02 Capitulo 3: Europa: Regionalização 

europeia e aspectos físicos; 

 

VIDEO-AULA: https://youtu.be/hUEUrG-J1Kg  

Aula expositiva interativa na plataforma zoom; 

 

DEVER: pagina 14 

 

15/05/2020 

(9º1 e 9º 2) 

 

Livro 02 Capitulo 3: Aspectos físicos da Europa 

 

VIDEO-AULA: https://youtu.be/-BAdCJVTyyM  

Aula expositiva interativa na plataforma zoom; 

CORREÇÃO DO DEVER 

  

 

https://youtu.be/hUEUrG-J1Kg
https://youtu.be/-BAdCJVTyyM


 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL      Disciplina: Matemática           

Professora: Andréia Campos            Etapa : 1ª            Ano: 9º  - Turma: 91         Data:  04/05 a 08/05/2020  
                                                                                                                                                    

 

  

 
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 

 

04/05/2020 

1 aula 

 

Livro:  01 

 Capítulo B1: Teorema de Tales 

 

 
 
 
Utilizando a plataforma ZOOM e quadro. 
Correção  dos  Testes: 1 ao 7 – páginas:88 a 91. 
 
. 

07/05/2020 

2 aulas 

 

Avalições II – 1ª Etapa 

 
Utilizando a plataforma ZOOM,whatsapp  e quadro. 
 
Acompanhamento do processo da avalição online. 

08/05/2020 

2 aulas 

Livro:  01 

 Capítulo B1: Teorema de Tales 

Avalições II – 1ª Etapa 

 

Utilizando a plataforma ZOOM e quadro. 
Correção  dos  Testes: 8 ao 10 – páginas:88 a 91. 
 
Utilizando a plataforma ZOOM,whatsapp  e quadro. 
 
Acompanhamento do processo da avalição online. 

 

 

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL      Disciplina: Matemática           

Professora: Andréia Campos            Etapa: 1ª             Ano: 9º  - Turma: 92         Data: 04/05 a 08/05 

 

 

 
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 

 

04/05/2020 

1 aula 

 

Avalições II – 1ª Etapa 

 
Utilizando a plataforma ZOOM,whatsapp  e quadro. 
 
Acompanhamento do processo da avalição online. 

 

05/05/2020 

2 aulas 

 

 

Livro:  01 

 Capítulo B2: Semelhança de triângulos 

 

 
Utilizando a plataforma ZOOM,whatsapp  e quadro. 
 
Correção do trabalho avaliativo. 
 
-Revisão para Avaliação II 
 

 

07/05 

1 aula 

 

 

Avalições II – 1ª Etapa 

 
Utilizando a plataforma ZOOM,whatsapp  e quadro. 
 

Acompanhamento do processo da avalição online. 

08/05 

1 aula 

 

 

 

Avalições II – 1ª Etapa 

 

Utilizando a plataforma ZOOM,whatsapp  e quadro. 
 
Acompanhamento do processo da avalição online. 

 

 

 

 

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL      Disciplina: Matemática           

Professora: Andréia Campos            Etapa: 1ª            Ano: 1º  - Turma: 101         Data: 04/05 a 08/05/2020  
 

 

  

 
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 

04/05/2020 

1 aula 

 

Avalições II – 1ª Etapa 

 
Utilizando a plataforma ZOOM,whatsapp  e quadro. 
 
Acompanhamento do processo da avalição online. 

 

05/05/2020 
 

 
1 aula 
 

 

Avalições II – 1ª Etapa 

 

 
Utilizando a plataforma ZOOM,whatsapp  e quadro. 
 
Acompanhamento do processo da avalição online. 

 

 

08/05/2020 
 

 
1 aula 
 

 

 

 

 

Avalições II – 1ª Etapa 

 

 

 

 

 

 

Utilizando a plataforma ZOOM,whatsapp  e quadro. 
 
Acompanhamento do processo da avalição online. 

 

 

 

 

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL      Disciplina: Matemática           

Professora: Andréia Campos            Etapa: 1ª            Ano: 1º  - Turma: 102         Data: 04/05 a 08/05/2020 

 

 

  
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 

04/05/2020 

1 aula 

 

Avalições II – 1ª Etapa 

 

 
Utilizando a plataforma ZOOM,whatsapp  e quadro. 
 
Acompanhamento do processo da avalição online. 

 

05/05/2020 
 

 
1 aula 
 

 

Avalições II – 1ª Etapa 

 

 
Utilizando a plataforma ZOOM,whatsapp  e quadro. 
 
Acompanhamento do processo da avalição online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL      Disciplina: Matemática           

Professora: Andréia Campos            Etapa: 1ª            Ano: 3º        Data: 04/05 a 08/05/2020 

 

  

 
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

DATA CONTEUDO METODOLOGIA 

05/05/2020 

1 aula 

Avalições II – 1ª Etapa 

 

-Utilizando a plataforma Zoom e quadro. 
- Correção do trabalho avaliativo. 

08/05/2020 

1 aula 

 

Avalições II – 1ª Etapa 

 

 
Utilizando a plataforma ZOOM,whatsapp  e quadro. 
 
Acompanhamento do processo da avalição online. 

 

 

 

 

 



                                                 “ Educando para a Glória de Deus”                                                               

Natureza do Trabalho: Texto complementar         Disciplina: História                

Professora:Alessandra Dias                                                                                      Turmas: 91 e  92               

               República da Espada (1889-1894)  

A República da Espada corresponde ao período inicial da Primeira República Brasileira. A fase da 
Primeira República como um todo corresponde ao período que se iniciou com a Proclamação da 
República, em 1889, até a Revolução de 1930, que deu início à Era Vargas. Já o período da República 
da Espada corresponde a um período específico que abrange os governos dos militares Deodoro da 
Fonseca e Floriano Peixoto. 

Antecedentes 
A República da Espada foi resultado da Proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro 
de 1889. Esse evento – entendido pelos historiadores como um golpe – levou ao fim da monarquia no 
Brasil e deu início à experiência republicana. Foi resultado da crescente insatisfação de diferentes 
atores políticos do Brasil com a forma de governo monárquica. 

A insatisfação política com o governo monárquico pode ser resumida em três grandes eixos, que são: 

 Questão religiosa: marcou o afastamento da Igreja e o Estado depois que dois clérigos foram presos 

por desobediência civil; 

 Questão militar: marcou o afastamento do Exército e o Estado em virtude das insatisfações do exército 

e suas solicitações não atendidas de melhoria salarial e melhoria no sistema de promoção; 

 Questão escravocrata: marcou o afastamento dos escravocratas do Vale do Paraíba e do Estado. Isso 

aconteceu depois que a Lei Áurea foi aprovada em 13 de maio de 1888. 

Primeiros anos da República da Espada 

Após a Proclamação da República, o marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido pelos republicanos 

para conduzir o Governo Provisório, que administrou o Brasil enquanto as mudanças nas instituições 

políticas aconteciam. O exército, condutor do golpe, tomou de início algumas medidas em seu benefício, 

conforme afirma o historiador Thomas E. Skidmore: 

 Os militares não perderam tempo em receber seu pagamento pelo golpe. Seus salários foram 

imediatamente aumentados em 50%, uma nova lei foi aprovada regulando a aposentadoria ou 

promoção imediata de quase todos os altos oficiais (havia notórios desequilíbrios no interior do 

corpo de oficiais do Exército) e o Exército foi autorizado a aumentar seu contingente de 13 mil 

para 25 mil soldados|1|.   

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/republica-velha-1889-1930.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-da-proclamacao-da-republica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-da-proclamacao-da-republica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/revolucao-30.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/era-vargas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-abolicao-escravatura.htm


 A Proclamação da República teve como resultado uma aproximação das relações com Argentina 

(essa aproximação com a Argentina foi curta) e Estados Unidos – duas grandes nações 

republicanas no continente americano – e gerou o efeito inverso na Inglaterra, que era uma 

nação representante do monarquismo. 

Durante o Governo Provisório, Rui Barbosa foi nomeado como Ministro da Fazenda e, portanto, era 

responsável pela economia brasileira. Rui Barbosa tomou ações que permitiram a criação de 

sociedades anônimas e incentivou a emissão de papel-moeda, permitindo que bancos privados a 

fizessem. O resultado foi desastroso e levou à especulação, falência de empresas, desvalorização da 

moeda brasileira e alta da inflação. 

Essa crise econômica ficou conhecida como Encilhamento (não se sabe ao certo o porquê do uso 

desse termo) e estendeu-se durante todo o período inicial da Primeira República, sendo solucionada 

somente por volta de 1897 durante o governo de Prudente de Morais (1894-1898). A crise econômica 

brasileira esteve inserida dentro do quadro de crise econômica do capitalismo, que se estendia desde 

1873. 

O governo de Deodoro da Fonseca e a Constituição de 1891 

Durante o período em que esteve como presidente no Governo Provisório, as medidas autoritárias de 

Deodoro da Fonseca chamaram a atenção de determinados grupos políticos do Brasil, que se 

mobilizaram para redigir uma nova Constituição para o país. Para isso, uma Assembleia Constituinte foi 

formada. 

Essa Constituinte nomeou cinco pessoas responsáveis pela redação do novo documento. Uma vez 

escrita, a nova Constituição foi revisada por Rui Barbosa e encaminhada para apreciação dos membros 

da Constituinte. A nova Constituição foi aprovada em 24 de fevereiro de 1891 e substituiu a Constituição 

(de 1824) do período da Monarquia. 

A Constituição de 1891 tinha como principais pontos:  

 Republicanismo: naturalmente foi decretado o republicanismo como forma de governo do Brasil; 

 Presidencialismo: o chefe máximo do Executivo seria o presidente elegido em eleições livres e diretas. 

O presidente eleito cumpriria um mandato de 4 anos; 

 Foram estabelecidos os três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Além disso, instituições do 

período monárquico, como o Poder Moderador, foram abolidas;  

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/encilhamento.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/governo-prudente-morais.htm


 Para o sistema eleitoral brasileiro, foi determinado o sufrágio universal masculino para maiores de 21 
anos alfabetizados. Mulheres, analfabetos e soldados rasos não tinham direito ao voto; 

 Federalismo: foi estabelecido o federalismo como forma de governo, o que concedia bastante 
autonomia para os estados brasileiros. Permitia aos estados realizar empréstimos, organizar força 
militar própria, arrecadar seus próprios impostos etc. 
Depois da promulgação da nova Constituição, foram realizadas eleições indiretas, que ratificaram 
Deodoro da Fonseca como presidente brasileiro e Floriano Peixoto como seu vice em fevereiro de 1891. 
O marechal Deodoro da Fonseca manteve sua postura autoritária, o que fez com que o presidente 
entrasse em choque com o Congresso. 
A disputa levou o presidente a tomar mais medidas autoritárias (como decretar o fechamento do 
Congresso) para reforçar o seu poder. No entanto, grupos políticos da oposição reagiram e forçaram o 
presidente a renunciar em 23 de novembro de 1889. Por lei, era necessária a realização de novas 
eleições, uma vez que o presidente não estava ocupando o cargo por dois anos (conta-se a partir das 
eleições de fevereiro de 1891), no entanto, Floriano Peixoto assumiu como presidente brasileiro. 

Governo de Floriano Peixoto 
A posse de Floriano Peixoto somente aconteceu porque o Partido Republicano Paulista –principal força 
política do Brasil na época – garantiu a sucessão para Floriano. Isso aconteceu  porque os paulistas 
queriam estabilizar o regime republicano e impedir que os monarquistas tomassem o poder. A visão 
política de Floriano, ainda que moderada, visava a uma nação centralizada em um governo encabeçado 
pelos militares. Durante seu mandato, duas grandes rebeliões aconteceram no Brasil e colocaram a 
ordem republicana em risco. As ações tomadas por Floriano Peixoto na contenção de ambos os 
movimentos renderam-lhe o apelido de “marechal de ferro”. Essas revoltas foram a Revolução 
Federalista e a Revolta da Armada: 

 Revolução Federalista (1893-1895): foi uma disputa entre grupos políticos pelo poder no Rio Grande 

do Sul. O grupo que recebeu oposição do governo foi o dos liberais, que defendiam a implantação do 

parlamentarismo no Brasil. A Revolução Federalista espalhou-se para Santa Catarina e Paraná e 

resultou na morte de 10 mil pessoas, com vitória do grupo apoiado pelo governo, os federalistas. 

 Revolta da Armada (1893-1894): a Revolta da Armada foi uma rebelião de grupos monarquistas da 

Marinha, que tentavam derrubar o governo de Floriano. Os rebeldes invadiram embarcações de guerra 

e abriram fogo contra o Rio de Janeiro. Posteriormente se uniram aos liberais da Revolução Federalista 

em combates em Santa Catarina e Paraná. A derrota dos rebeldes enfraqueceu definitivamente o 

monarquismo no Brasil. 

O governo de Floriano Peixoto estendeu-se até 1894, quando ocorreu a transição para os governos 

civis. O político paulista Prudente de Morais foi eleito presidente e deu início ao período conhecido 

como República Oligárquica (1894-1930). 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/revolucao-federalista.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/revolucao-federalista.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/revolta-armada.htm

