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3ª ORIENTAÇÃO – NOVEMBRO/2021 
 
 

NOME DO ALUNO: ________________________________________________ 9º ANO _____ 
 
  
ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE 
CHESINE, segue abaixo orientações para a realização das atividades remotas no Livro SP FAZ 
ESCOLA VOLUME 1 E 2: 
 

 TODAS as atividades deverão vir em FOLHAS SEPARADAS por matéria ou por professor; 

 Colocar nas folhas avulsas o nome da escola, o nome completo, ano/série em que estuda, 
nome do professor ou a matéria e o número do exercício; 

 LER COM ATENÇÃO TODAS AS ORIENTAÇÕES DE CADA PROFESSOR; 

 Responder as atividades com LETRA LEGÍVEL; 

 Cada professor tem um grupo de WhatsApp para auxiliar os alunos com as atividades; 

 Os alunos também podem e devem marcar um horário nos plantões de dúvidas com os 
professores; 

 Qualquer dúvida ligue na escola (11) 4708-4526 ou (11) 94308-7441. 

 

ENTREGAR ATÉ O DIA 12/11/21 

 

GRAMÁTICA/LIPT – PROF.ª CRISTIANE/EDNA – 9º ANO 

3ª ORIENTAÇÃO – NOVEMBRO 2021 
 

ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES DO LIVRO SP FAZ ESCOLA – VOLUME 3 
3ª SEMANA DE OUTUBRO – LÍNGUA PORTUGUESA 
  
9º ANO A/B 
Fazer separadamente em uma folha avulsa (almaço ou do caderno sem a rebarba da folha). 
Colocar: 
Escola: E.M Prof.ª Thereza Caramante Chesine 
Nome completo 
Ano (em que estuda) 
Data 
Nome das professoras Edna/ Cristiane e a disciplina 
 
FAVOR COLOCAR O NÚMERO DA ORIENTAÇÃO QUE ESTÁ SENDO FEITA. 
 
LER ATENTAMENTE OS TEXTOS E AS ATIVIDADES SURGERIDAS. 
- Identificar as atividades como: 
   1-  Atividade (1,2,3...); 
    2-  Título da história; 
    3-  LER e escrever as perguntas junto com as respostas. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
  "E.M. “PROFª THEREZA CARAMANTE CHESINE” 

Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 - Marmeleiro - Mairinque – SP 

Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 
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Atividades a serem realizadas: 
Atividades 3- Textos comparados: não há limites para a criatividade 
Leitura do texto da página 23, respondas as atividades 2,3,4 da página 24. 
 
Plantão na escola 3ª,4ª e 5ª feira -Fazer o agendamento na escola 
Dias que a professora está na escola. 

 
HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 9º ANO 
3ª ORIENTAÇÃO – NOVEMBRO 2021 

 
 

  Orientação de entrega das atividades do livro: São Paulo Faz Escola. 
Volume 3 - História  

 Ler atentamente o texto e as atividades sugeridas;  

 Fazer separadamente em uma folha avulsa (almaço ou do caderno sem a rebarba da folha);  

 Colocar o nome da escola: E.M. Prof.ª Thereza Caramante Chesine, nome completo, ano que 

estuda e data; 

 Identificar as atividades: 

1. Atividade (1, 2, 3, e etc.)  

2. Título do texto (se houver) 

3. Ler o enunciado das perguntas e responder (*Precisa copiar as perguntas e ter letra legível) 

4. As atividades de história deverão estar separadas das demais disciplinas  

 
Por estarmos vivendo um momento que requer distanciamento social por causa do COVID-19. 
Todas as atividades deverão ser realizadas individualmente.  

 Qualquer dúvida entre em contato com a professora por WhatsApp.  

_______________________________________________________________________ 
 
 
9º ano - 3ª Orientação   (páginas 107, 108 e 109) 
 
“Modernização, Ditadura Civil – Militar e Redemocratização” 
 
Atividade 1    
1.1 – Leia as fontes abaixo para realizar a atividade proposta. 
 Fonte 1 
  Constituição Brasileira Capítulo VIII – Dos Índios 
 Fonte 2 
  Relatório Figueiredo, 1967. Transcrição do Texto 
 Fonte 3 
  Direitos indígenas são subordinados a planos governamentais. 
 

Atividade 2 (não existe) 
 
Atividade 3  (páginas 106) 
3.1.: Leia o texto e elabore uma pesquisa sobre um dos temas abaixo: 
 

Tema 1: Movimento Negro Unificado; 
Tema 2: Teatro Experimental do Negro e Abdias do Nascimento no contexto da ditadura; 
Tema 3: Regulamentação e certificação das terras quilombolas do período da ditadura até a 
Constituição de 1988. 
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Atividade 4  (páginas 111 e 112) 
 
4.1.: Leia o texto e as charges para realizar a atividade proposta. 
 
 

 

 
GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 9º ANO 

3ª ORIENTAÇÃO – NOVEMBRO 2021 
 

     Plano Semanal de Estudos APOSTILA VOLUME 3 3ª ORIENTAÇÃO DO 4º BIMESTRE.   

1- Professora(o): Sandra 2- Turma 
9 ANOS A e B   

 
3- Disciplina: Geografia 
 

4-  SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 – SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM1 – SETORES DA 
ECONOMIA E A TECNOLOGIA NOS PAÍZES EUROPEUS, ASIÁTICOS E OCEÂNICOS. 

5- Recursos/Instrumentos: Apostila SP FAZ ESCOLA VOLUME 3>>> Em caso de dúvidas 
fazer o agendamento na escola para apoio pedagógico.  
 

6- Detalhamento ao Aluno: EM UMA FOLHA DE CADERNO OU ALMAÇO FAÇA AS 
ATIVIDADES PROPOSTAS ABAIXO. ATENÇÃO 1º Nome da escola; 2º nome completo; 3º 
série/ano; 4º NOME DA DISCIPLINA; 5º data. Após isso feito coloque a página da atividade, 
o número da página, o tema tratado. Copiar as questões e respondê-las na folha avulsa, 
sempre grampeando as folhas E SEMPRE TIRAR A REBARBA NO CASO DE FOLHAS DE 
CADERNO.  ATENÇÃO >>>>LETRA LEGÍVEL. 

ATIVIDADE 3 
PÁGINA 94 
TEMA> 
PROBLEMATIZANDO: PIB E 
IDH. 
 
 
 
 
 

PÁGINA 94 
LEIA COM ATENÇÃO E 
RESPONDA AS QUESTÕES 
DO GRÁFICO 1 E GRÁFICO 
2. 
 
 
 
 

PÁGINA 95 
ÍNDICE DE 
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO: ANÁLISE E 
CONSTRUÇÃO DE GRÁFICO. 
 
PÁGINA 96 APÓS A ANÁLISE 
E COMPARAÇÃO DOS 
GRÁFICOS, RESPONDA AS 
QUESTÕES DE A a B . LOGO 
ISSO FEITO FAÇA A TABELA 
ABAIXO E COMPLETE. 

  
OBSERVAÇÃO: SEGUIR AS ORIENTAÇÕES ACIMA, RESPEITAR A DATA DE ENTREGA. 
NÃO ACUMULAR ATIVIDADES, UTILIZAR O QR Code e sites e vídeos>> SUGERIDOS NA 
APOSTILA, POIS A MESMA AJUDARÁ ENTENDER E RESOLVER AS QUESTÕES 
PROPOSTAS. REFORÇANDO >>>DÚVIDAS? AGENDE NA ESCOLA UM ATENDIMENTO 
PARA RESOLVÊ-LAS. 
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CIÊNCIAS – 9º ANO 
3ª ORIENTAÇÃO – NOVEMBRO 2021 

 
CIÊNCIAS  - 9º ANO  

DATA Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

1ª 
aula 

Na sua apostila "SP FAZ ESCOLA" 
VOLUME 3, pagina 79 - Situação 
aprendizagem 2 - Conservação da 
Natureza                             Tema: Vida e 
Evolução - Preservação da 
Biodiversidade.                                                                                                            
- Para que possam compreender 
melhor sobre a importância das 
Unidades de Conservação e as Bacias 
Hidrográficas das quais fazem parte 
sugerimos uma ampla pesquisa em 
livros didáticos e internet. E assim faça 
como orienta a Atividade 1 - pág. 82 e 
83 - Conservação da Natureza - 
Unidades de Conservação.                               
-   Para a construção do quadro 1 você 
pode buscar referencias na plataforma 
Youtube. (no Quadro "Recurso" você 
tem sugestão de vídeos)                                           
-" As Unidades de Conservação (UC) 
são um patrimônio da sociedade 
brasileira. Atualmente, no Brasil 
existem 324 que protegem áreas de 
todos os biomas: Mata Atlântica, 
Amazônia, Cerrado, Pantanal, Pampas 
e Caatinga. A função primordial de 
uma UC é conservar a riqueza 
biológica do Brasil e porções 
significativas das mais diferentes 
populações, habitats, ecossistemas e 
águas, além de garantir o uso racional 
dos recursos naturais por populações. 
O Brasil possui hoje mais de 788.900 
quilômetros quadrados de Unidades de 
Conservação, que são geridas pelo 
ICMBio - Instituto Chico Mendes para 
Conservação da Biodiversidade." 
(https://www.ipe.org.br/)  

-Apostila "SP FAZ ESCOLA"                                  
-Livros didáticos/internet                                              
- Saiba mais assistindo as vídeo aulas 
que são compartilhadas na 
plataforma youtube:                                            
- O que são Unidades de 
Conservação                                        
(7min05-
https://youtu.be/xo6DtV3bLJM )                                    
- Unidades de Conservação                                     
-(26min09 - 
https://youtu.be/7X7SwOIFHTA )            
- Unidades de Proteção Integral                                            
- (5min41 -https://youtu.be/p-
orioBiE-Q )                                            - 
Biodiversidade e Proteção                                                    
-(8min16 - 
https://youtu.be/HGC6u_NDaaM ) 

- Folha para a resolução da 
atividade.                       
 - Não se esqueça de colocar seu 
nome, a série/ano (9º ano...), a 
página e o número da atividade.                
- Está folha deverá ser entregue 
na escola.  
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2ª 
aula 

Na sua apostila "SP FAZ ESCOLA" 
VOLUME 3, pagina 83 - Situação 
aprendizagem 2 - Conservação da 
Natureza                             Tema: Vida e 
Evolução - Preservação da 
Biodiversidade.                                                                                                
- Atividade 2 - A Extinção das Espécies                                               
- Após a leitura do texto na página 84 
responda as 4 questões e assista ao 
vídeo "Extinção das Abelhas”, 
conforme orienta a atividade 2.    Você 
sabia que é possível criar abelhas sem 
ferrão? (Por exemplo: a abelha Jataí). 
Que tal pensar nessa possibilidade 
para auxiliar na preservação das 
abelhas?                                                               
- Observação importante: Como as 
aulas estão limitadas aos plantões, 
faça as atividades como pede, porém, 
sem a organização de grupos, e, caso 
você tenha dúvidas apresente na 
escola.                                        

-Apostila "SP FAZ ESCOLA"                                  
-Livros didáticos/internet                                              
- Saiba mais assistindo as vídeo aulas 
que são compartilhadas na 
plataforma youtube, sugerimos 
algumas:                                                                                  
-Extinção das Espécies                                                             
(10min26 - https://youtu.be/tuG-
HnwRvGk  )                                   -"Sem 
abelhas, sem alimentos  "                                                  
- (9min19 -
https://youtu.be/BvGwLGmwOzE )                                                                                                                                                     
-Animais em extinção -10 espécies 
em perigo                                                                  
- (10min26 - 
https://youtu.be/0bfF5_tJqu0 )                                                   
-   10 Animais em extinção no Brasil                                                                                     
(9 min - 
https://youtu.be/4z4AvtFp6Fw)                                  
- A extinção das abelhas pode acabar 
com a vida na Terra.                                                                                        
- (4min45 - https://youtu.be/jqsy--
8gDQE  )                                            -                                                                

- Folha para a resolução da 
atividade.                     
   - Não se esqueça de colocar 
seu nome, a série/ano (9º 
ano...), a página e o número da 
atividade.             
    - Está folha deverá ser 
entregue na escola. 

3ª 
aula 

Na sua apostila "SP FAZ ESCOLA" 
VOLUME 3,  
- Situação aprendizagem 2 - 
Conservação da Natureza                             
Tema: Vida e Evolução - Preservação 
da Biodiversidade.                                                                                                
- Atividade 3 - A Extinção das Espécies                                               
- Para aprofundar os estudos sobre a 
Extinção das Espécies faça uma 
pesquisa sobre as espécies em 
extinção no Brasil e a seguir responda:                                             
-  Considerando as Espécies de 
Vegetais e Animais quais são as 
principais em extinção?      Cite se 
possível 2 de cada: Plantas; aves; 
mamíferos; insetos; seres aquáticos. 
Assim também explique as causas para 
possível extinção, consequências para 
o planeta com a extinção e ações que 
possam   evitar a extinção.  

-Apostila "SP FAZ ESCOLA"                                  
-Livros didáticos/internet                                              
- Saiba mais assistindo as vídeo aulas 
que estão compartilhadas na 
plataforma youtube:                                                                                                                 
- Preservação e extinção -                                                                                 
(6min43 - 
https://youtu.be/fB7IL2sii98)                       
-Abelhas os riscos da extinção.  
(Importante)                                  
     - ( 18min56 - 
https://youtu.be/wrIRXdI44z8 )                      

- Folha para a resolução da 
atividade.                       
 - Não se esqueça de colocar seu 
nome, a série/ano (9º ano...), a 
página e o número da atividade.                
- Está folha deverá ser entregue 
na escola. 

4ª 
aula 

Na sua apostila "SP FAZ ESCOLA" 
VOLUME 3, pagina 85  
- Situação aprendizagem 3 -A 
Importância da água   Tema: Vida e 
Evolução - Preservação da 
Biodiversidade          - Introdução ao 
estudo sobre a importância da Água.                            
- Se preciso for, faça sua pesquisa em 
livros didáticos e internet para 
responder:                                                                                   
1- A água é fonte da vida? Por quê?                                                                  
2- Uma mesma fonte de água ou 
manancial pode ser aproveitado para 

-Apostila "SP FAZ ESCOLA"                                  
-Livros didáticos/internet                                                                                                
-Para facilitar a execução da 
atividade e assim também apurar 
mais os seus conhecimentos assista 
aos vídeos que estão compartilhados 
na plataforma youtube, como os 
sugeridos a seguir:                                                                  
-  Água: Fonte de vida no planeta                                          
-(1 min 08 - 
https://youtu.be/WELdn1ZEN2M  )                             
-A Água - Introdução                                                           
- (7min10 - https://youtu.be/-j-
Jgz9OBYc )                                                               

- Folha para a resolução da 
atividade.                        
- Não se esqueça de colocar seu 
nome, a série/ano (9º ano...), a 
página e o número da atividade.                
- Está folha deverá ser entregue 
na escola. 
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diversas formas de utilização? Explique 
dando exemplos.  

- Importância da Água                                                                                         
- (10min26 - 
https://youtu.be/M6Shw7RlgoY  )                       

 
 

TEORIA/GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

3ª ORIENTAÇÃO – NOVEMBRO 2021 
 

 

ORIENTAÇÃO PARA SOLUÇÃO E ENTREGA DAS ATIVIDADES DO MATERIAL 
“SÃO PAULO FAZ ESCOLA” 

 
• Resolver os exercícios em uma folha avulsa (almaço, sulfite ou folha de caderno SEM 
REBARBAS).  

• Colocar na folha: NOME COMPLETO, ANO EM QUE ESTUDA, DATA DA REALIZAÇÃO DO 
EXERCÍCIO, NÚMERO DA ORIENTAÇÃO (1ª, 2ª 3ª, etc.) e IDENTIFICAÇÃO DOS EXERCÍCIOS 
(Situação de aprendizagem, número da atividade, número do exercício e número da página).  

• Ler com MUITA ATENÇÃO os textos explicativos, os enunciados das atividades sugeridas e 
principalmente as dicas de como resolver os exercícios. Leia quantas vezes forem necessárias, até 
entender o solicitado para resolver cada questão. Assista também os vídeos indicados.  

• Pesquisar, através da Internet, dicionários ou outro meio que tiver disponível, o significado das 
palavras que não compreender, para facilitar a solução.  

• Os exercícios devem conter os cálculos necessários e as respostas destacadas, de forma CLARA 
e LEGÍVEL. Se achar necessário, pode copiar os exercícios, mas não é obrigatório.  
 

 
ORIENTAÇÕES – 9° ANO - 3ª ORIENTAÇÃO - NOVEMBRO – 03/11 a 12/11 

TEORIA DA MATEMÁTICA 
VOLUME 3: SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4  
Atividades a serem realizadas:  
• Atividade 1 – O MUNDO FINANCEIRO A NOSSA VOLTA  
 
Exercício 1.1; 1.2. (Páginas 68 e 69)  
◊ ADAPTAÇÃO do exercício 1.1: Pesquise e anote o significado cada termo da tabela.  
 
• Atividade 2 – JUROS E DESCONTOS: HERÓIS OU VILÕES? DEPENDE DA COMPREENSÃO.  
 
Exercício 2.1; 2.2 e 2.3. (Páginas 69 e 70)  
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◊ Exercício 2.1 - Verifique o valor a ser pago em cada forma de pagamento (à vista ou à prazo) dos 
produtos apresentados e responda: Qual a opção de pagamento será mais vantajosa para você? 
Justifique sua resposta.  
◊ OBSERVAÇÃO: Juros compostos também podem ser calculados através de uma fórmula. Assista o 
vídeo de apoio.  
 
VOLUME 3: SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5  
Atividades a serem realizadas:  
• Atividade 1 – ESTUDO DOS GRÁFICOS  
 
Exercício 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 (a) e 1.5 (a e b) (Pág. 70, 71, 72 e 73)  
 
◊ Assista os vídeos de apoio:  

Juros compostos: https://youtu.be/WgmavkSG984  
 
Porcentagem, acréscimo e desconto: https://youtu.be/ZeB4i1ns_ns  
 
Porcentagem , aumentos e descontos: https://youtu.be/Zmx6eOuo8rc  

 

 
ORIENTAÇÕES – 9° ANO - 3ª ORIENTAÇÃO - NOVEMBRO – 03/11 a 12/11 

GEOMETRIA 
VOLUME 3: SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3  
Atividades a serem realizadas:  
 
• Atividade 1 – PONTO MÉDIO (Pág. 66)  
 
Exercício 1.1 e 1.2 .  
◊ Pesquise o que é PONTO MÉDIO antes de responder os exercícios.  
◊ Exemplo de como você deverá responder o exercício 1.1 :  
  
Faça como nesse exemplo para todos os segmentos →  
 
 
 
◊ Dicas de vídeos:  
Coordenadas do Ponto médio: https://youtu.be/MwIPwwiV0ko 
  
Teorema de Pitágoras (raiz não exata): https://youtu.be/r8PdpCjvCjU  
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 9º ANO 

3ª ORIENTAÇÃO – NOVEMBRO 2021 
 

Fazer separadamente em uma folha avulsa (folha do caderno) com a descrição da atividade e 
resposta. 
No início da folha, escrever:  
Escola: E.M. Prof.ª Thereza Caramante Chesine;  
Nome completo, nº da chamada, série, disciplina Educação Física.  
 
Atividade 10 – As modalidades esportivas mais praticadas no bairro ou no entorno da escola. 
 
Leia a primeira parte da página 53 e faça a tabela da página 54. 

a) Sobre os praticantes e as modalidades esportivas. 

Segmento 𝑨𝑩̅̅̅̅      
A (2 , 6)  
B (-2 , 2)  
Ponto médio : (0 , 4) 
 

https://youtu.be/WgmavkSG984
https://youtu.be/ZeB4i1ns_ns
https://youtu.be/Zmx6eOuo8rc
https://youtu.be/MwIPwwiV0ko
https://youtu.be/r8PdpCjvCjU
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Dúvidas de Educação Física dessa Unidade escolar somente de terça a partir das 8hs 
WhatsApp ou presencial. Precisando de plantão presencial, agende uma terça comigo. 
Prof.ª Lilian M. Gomes – Educação Física 

 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 9º ANO 

3ª ORIENTAÇÃO – NOVEMBRO 2021 
 

9º Ano 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM II 

Atividade 1 Sondagem (pesquisa) pág. 7 
Orientação – (Escrever com letra bastão). Em uma folha à parte coloque o nome da 
escola, seu nome completo, turma, matéria, não esqueça de colocar o número da 
atividade. 
Pesquisa sobre improvisação teatral, jogo cênico, gestualidade, construção corporal e 
vocal de personagens do drama, processo de criação, montagem e apresentação de 
um espetáculo teatral. 

 

INGLÊS – 9º ANO 

3ª ORIENTAÇÃO – NOVEMBRO 2021 
 

ATIVIDADE DE INGLÊS - 9º ANO  
 
REVIEW RELATIVE PRONOUNS: who, which and that  

Who - que, quem  

Refere-se a pessoas: H  

Exemplo: There is a man outside who wants to see you  

(Há um homem lá fora que deseja ver você)  

Which - que, o que  

Refere-se a objetos ou animais  

Exemplo: I want a watch which is waterproof  

(Eu quero um relógio que seja a prova d'água)  

That - que, o que  

Refere-se a pessoas, animais ou objetos  

Exemplos: There is a man outside that wants to see you  

I bought a car that is very comfortable  

(Eu comprei um carro que é muito confortável)  
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ACTIVITIES  
 
1 - Complete the sentences with correct alternative  
“:The girl __________ telephoned me yesterday is my friend’  
a) who b) which  
 
“The present _________ you sent me last week is very pretty”  
a) who b) that  
 
“The dog ___________ you looked is here”  
a) which b) who  
 
“ A Friend is someone ___________ knows all about you and still loves you”  
a) which b) who  
 
“ Courage, kindness, Friendship, Character, these are qualities _________ define the 
human being”  
a) that b) which  
 
 
2 - Leia o texto e selecione a alternativa que completem as lacunas abaixo com os 
Pronomes relativos (Relative Pronouns): 
 

Lucy Small _____________ is a University student at Cambridge University; 
started working at a gas station to supplement her income ______________ was very 
low. She had been working there for weeks. When she met David, with whom her fell in 
love. Lucy’s friends whose names she refuses to say, do not believe _____________ 
she is going to get married next month. 

 
a) who / who / which  

b) which / who / that  

c) who / which / that  

d) which / which / who  
 

 


