
 

                                                          “ Educando para a Glória de Deus”                                            
  
 
NaturezadoTrabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL                                  Disciplina: INGLÊS      

Professor(a): Edmilson Teixeira                    Etapa : 3ª                            Ano:9º Turmas: 91/ 92    
Data:  SEMANA de 16 a 20 de novembro ( aulas dias 18 e 20 de novembro )                                                             
 
 

  

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA COMPETENCIAS E HABILIDADES 

 

18 Nov 

 

 

  

Livro 5 capítulo 8 

 

* Verbs followed by infinitive 

or gerund 

*Linking words 

 

Aula gramatical expositiva e 

resoluçaõ de exercícios: 1 p. 

53, 2, 3 e 4 p. 54  

 

 

 

 

 

 

 

Zoom e WhatsApp: 

Aula expositiva 

multimídia e vídeo 

aula plataforma Meu 

Bernoulli 

 

 

 

 

• Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 

de vista, argumentos e contra-argumentos, 

considerando o contexto e os recursos 

linguísticos voltados para a eficácia da 

comunicação. (BNCC–EF09LI01) 

 

 • Identificar argumentos principais e as 

evidências/exemplos que os sustentam. (BNCC–

EF09LI07)  

 

• Utilizar conectores indicadores de adição, 

condição, oposição, contraste, conclusão e 

síntese como auxiliares na construção da 

argumentação e intencionalidade discursiva. 

(BNCC–EF09LI14) 

 

20 nov 

 

 

Livro 4capítulo 7 

*Make x Do 

*Prepositions dependente 

verbs 

*Causative verbs: have / get 

 

Correção comentada de 

exercícios 

Livro 5 capítulo 8 

 

* Verbs followed by infinitive 

or gerund 

*Linking words 

 

Correção comentada de 

exercícios 

 

 

Zoom e WhatsApp: 

Aula expositiva 

multimídia e vídeo 

aula plataforma Meu 

Bernoulli 

 

 

 

• Fazer uso da língua inglesa para expor pontos 

de vista, argumentos e contra-argumentos, 

considerando o contexto e os recursos 

linguísticos voltados para a eficácia da 

comunicação. (BNCC–EF09LI01) 

 

 • Identificar argumentos principais e as 

evidências/exemplos que os sustentam. (BNCC–

EF09LI07)  

 

• Utilizar conectores indicadores de adição, 

condição, oposição, contraste, conclusão e 

síntese como auxiliares na construção da 

argumentação e intencionalidade discursiva. 

(BNCC–EF09LI14) 

 

 

 



 

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

Professora: Andréia Campos            Etapa: 3ª             Ano: 9º  - Turma: 92         Data:16/11  a  20/11/2020 

 

 
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida.  

DATA CONTEUDO METODOLOGIA HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

16/11/2020 

1 aula 

 

Livro:  04 

Capítulo A7 –
Matemática  financeira e 
estatística 

Utilizando a plataforma ZOOM  e quadro. 
Estatística descritiva – Medidas de posição 
ou tendência central: Média aritmética, 
mediana e moda. 
Exercícios de aprendizagem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar e identificar, em gráficos 
divulgados pela mídia, os elementos 
que podem induzir, às vezes 
propositadamente, erros de leitura, 
como escalas inapropriadas, legendas 
Não explicitadas corretamente, omissão 
de informações importantes entre 
outros (BNCC-EF09MA21) 

17/11/2020 

2 aulas 

 

Livro:  04 

Capítulo A7 –
Matemática  financeira e 
estatística 

Utilizando a plataforma ZOOM  e quadro. 
Medidas de dispersão: Amplitude, desvios, 
variância e desvio padrão. 
Exercícios de aprendizagem. 

 

19/11/2020 

1 aula 

 

Livro:  04 

Capítulo A7 –
Matemática  financeira e 
estatística 

Utilizando a plataforma ZOOM  e quadro. 
Gráficos 
Exercícios de aprendizagem. 
 

20/11/2020 

1 aula 

 

Livro:  04 

Capítulo A7 –
Matemática  financeira e 
estatística 

Utilizando a plataforma ZOOM  e quadro. 
Possibilidade. 
Exercícios de aprendizagem. 
 

  

  

 



                                   “Educando para a Glória de Deus”                               

 

Natureza do Trabalho:   Qualidade de vida                       Ano 2020 novembro 

Professora:  Cristina   Oliveira+                      Disciplina:          educação física                                                

3ª Etapa 

 

Práticas corporais envolvem jogos, danças, lutas, ginásticas, práticas de aventura. Segundo a OMS 

qualidade de vida  é o estado de completo bem estar físico, mental e social e não apenas ausência de 

doença, então percebam que não basta apenas não estar doente  o conceito de saúde é bem amplo. 

Pesquisas recentes apontam que, se considerarmos a tecnologia  e as relações sociais atuais, para 

que uma pessoa seja considerada saudável ela deve estar em equilíbrio nos diversos aspectos da sua 

vida(trabalho, lazer. Relações sociais, e aspectos mentais). 

Entre os hábitos saudáveis que ajudam a melhorar a qualidade de vida e a saúde, estão: a prática 

regular de atividade física, alimentação adequada, horas suficiente de sono, os momentos de lazer, a 

busca do controle emocional e o controle do estresse. Esses hábitos devem iniciar na infância ou na 

juventude porque eles refletirão positivamente na vida adulta, hábitos não saudáveis podem agravar 

a saúde ao longo da vida em decorrência de maus hábitos adquiridos na fase anterior. 

Quando falamos de qualidade de vida, saúde hábitos saudáveis, outro termo bastante comum é 

Sedentarismo. Podemos dizer que comportamento sedentário é a prática deitada ou sentada, com 

pouquíssimo gasto de energia, como ver televisão, usar o computador, assistir ás aulas, trabalhar ou 

estudar na posição sentada e a prática de jogos eletrônicos que não exijam muita movimentação. 

Um dos elementos que compões a lista de hábitos saudáveis é a alimentação adequada onde 

devemos usar  os alimentos por grupo alimentar de alimentos energéticos(carboidratos), 

reguladores(Frutas, legumes e verduras), construtores(proteínas de origem vegetal ou animal) e 

energéricos extras( açucares e gorduras que devem ser ingeridos de forma moderada), todos 

selecionados por um(a) nutricionista. A falta de atividade física está associada a doenças do coração 

e à diabetes, quando a pessoa não pratica atividade física, influencia também nas relações sociais 

que ajudam no controle emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- Hora do estudo: Faça uma pesquisa em sua família e organize a prática de 

exercícios e hábitos alimentares. 

Para você o que são hábitos 
saudáveis? 

Quais deles você tem 
adotado no seu dia a dia? 

O que você não adota no 
seu dia a dia? Por que? 

Pessoal Pessoal Pessoal 

1-   

2-   

3-   

 

2- Atualmente como é definido o conceito de qualidade de vida e saúde? 

3- Quais são os hábitos saudáveis que podem fazer parte do nosso cotidiano? 

4- Quais problemas uma pessoa sedentária pode desenvolver em função do sedentarismo. 

 

 

Beijos tia Cris. Saudade meninas! 

 

 

 



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

Professora: Vinicius Almeida            Etapa : 3ª            Ano: 9º  Data: 09/11 A 13/11/2020 

 

  

 
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 

1 aula  Livro 3: Capítulo A5: Hereditariedade  

A reprodução e a formação de gametas 

Slides explicativos sobre o conteúdo e orientações no grupo de wtsp; 

Exercícios de aprendizagem: pág 22 e 23. 

 

1 aula 

Livro 3: Capítulo A5: Hereditariedade  

Gêmeos monozigóticos e dizigóticos 

Slides explicativos sobre o conteúdo e orientações no grupo de wtsp; 

Exercícios propostos: pág 28 e 29. 

 

 

Habilidades a serem desenvolvidas Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relação entre 

ancestrais e descendentes.  

 

 


