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4ª 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 3: 
 

 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 19/11/21 

 

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

4ª ORIENTAÇÃO – NOVEMBRO 2021 
 

ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES DO LIVRO SP FAZ ESCOLA – VOLUME 3 
4ª 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 4- As interações fictícias 
Leitura do texto Crossover pág.24, responder 2,3 e 4 da pág., 25. 
 
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 
4ª 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 - 4ª Orientação    

 
Atividade 5  (páginas 112) 
 
5.1.: Criar um lapbook. Siga as orientações 

 
Tema: “Campanha das Diretas Já! ” 
 

 

  

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 9º ANO 
4ª ORIENTAÇÃO – NOVEMBRO 2021 

                                       
Plano Semanal de Estudos APOSTILA VOLUME 3 4ª 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.  
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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 4 
PÁGINA 97 
TEMA> ORGANIZANDO 
IDEIAS: 
TRANSFORMAÇÕES NA 
ECONOMIA GLOBAL.   
LEIA COM ATENÇAÕ E 
FAÇA O QUE SE PEDE. 
 
 

PÁGINA 98 
AVANÇOS CIENTIFICOS E 
TECNOLOGICOS E CADEIA 
PRODUTIVA: ELABORAÇÃO 
DE UM ARTIGO 
JORNALÍSTICO. 
LEIA COM ATENÇÃO E 
REALIZE A ATIVIDADE. 
 
 

PÁGINA 99 
ATIVIDADE 5 
RETOMANDO CONCEITOS: 
ECONOMIA E 
DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO. 
LEIA O TEXTO E A IMAGEM  
RESPONDA AS QUESTÕES 
DE A a G. 

  
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. 

 

CIÊNCIAS – 9º ANO 
4ª 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 86 - Situação 
aprendizagem 3 -A Importância da 
água                         Tema: Vida e 
Evolução - Preservação da 
Biodiversidade   -  Atenção, faça 
conforme orienta a Atividade 1, 
você pode utilizar    os dados 
obtidos com a pesquisa de 
introdução correspondente a 
orientação anterior (3ª aula)                                                                                                                                              

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

- 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 86 - Situação 
aprendizagem 3 -A Importância da 
água                         Tema: Vida e 
Evolução - Preservação da 
Biodiversidade                                        
- Atividade 2 - Poluição da água                                              
- Após a leitura do texto na página 
86 e 87, faça conforme orienta a 
atividade 2 - Poluição da água.                               
-  Utilize-se dos vídeos sobre esse 
tema, que são disponibilizados na 
plataforma youtube.                                  

-Apostila "SP FAZ ESCOLA"                                  
-Livros didáticos/internet                                              
- Saiba mais assistindo as vídeo aulas 
que são compartilhadas na plataforma 
youtube, sugerimos algumas:                                                                                  
-Poluição da água                                                             
( 11min01 - 
https://youtu.be/3zYlQoPQ3yo  )                                   
-Poluição da água - animação                                                                                                                     
- (6min22 - https://youtu.be/qw-
3s_hYUQs  )                                     -
Como é feito o tratamento de água                                        
- (7min35 - 
https://youtu.be/cWBSF0VyiMI   )                         
- Principais poluentes da água                                                                                                    
- (12min05 -  
https://youtu.be/JhIT6gAbGDg )     

- 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, pagina 87 Situação 
aprendizagem 3 -A Importância da 
água                         Tema: Vida e 
Evolução - Preservação da 
Biodiversidade                                        
- Atividade 3 - Filtração                                                                    
- Faça a atividade 3 que é um 
experimento para filtração. Você 
pode se orientar com exemplos de 
livros didáticos, assim como dos 
vídeos disponibilizados no youtube.                                                                       
- Após a execução do experimento 
responda as questões propostas 
numa folha a parte para entregar 
na escola.                 

-Apostila "SP FAZ ESCOLA"                                  
-Livros didáticos/internet                                              
- Saiba mais assistindo as vídeo aulas 
que são compartilhadas na plataforma 
youtube, sugerimos algumas:                                                                                  
-Poluição da água                                                             
( 11min01 - 
https://youtu.be/3zYlQoPQ3yo  )                                   
-Poluição da água - animação                                                                                                                     
- (6min22 - https://youtu.be/qw-
3s_hYUQs  ) 

- 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 87 Situação 
aprendizagem 3 -A Importância da 
água                         Tema: Vida e 
Evolução - Preservação da 
Biodiversidade                                        
- Atividade 4 - Consumo e 
conservação da água.                                                       
- Assista ao vídeo: "O uso racional 
da água" - conforme proposto na 
atividade 4 a apostila SP Faz Escola 
e após desenvolva um texto 
falando sobre esse tema. Pode 
também buscar referencias em 
livros didáticos.                                                                 
- O texto pode ser entregue na 
escola, use recursos de ilustração, e 
outros. Você também pode optar 
por desenvolver uma estória em 
quadrinhos que fale sobre o uso 
racional da água. 

-Apostila "SP FAZ ESCOLA"                                  
-Livros didáticos/internet                                              
- Saiba mais assistindo as vídeo aulas 
que são compartilhadas na plataforma 
youtube, sugerimos algumas:                                                                                  
-Uso racional da água                                                        
( 4min49 - https://youtu.be/JtshF-n-
mis  )                                   -Água - 
Essência da vida                                                                                                         
- (6min04 - 
https://youtu.be/Cst5qxzCBf28  )                             
- Agua - Escassez e soluções                                                          
-(28min13 - 
https://youtu.be/lYT2odOomAA )                                                                                                                                                  

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

4ª 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 - 4ª ORIENTAÇÃO - NOVEMBRO – 16/11 a 26/11 
TEORIA DA MATEMÁTICA 

VOLUME 3: SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6  

 Atividade 2 – PESQUISAS E GRÁFICO  
 
Exercício 2.1 (a) e 2.3 (a e b) (Pág. 74 e 75)  
 

 Atividade 3 – MÉDIA E MEDIANA: MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL  
 
Exercício 3.1 e 3.2 (Pág. 76)  
 
◊ Assista os vídeos de apoio:  
Porcentagem: https://youtu.be/azedx0uou64 
  
Média, moda e mediana: https://youtu.be/T4mTnKbBYL8 
  

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/azedx0uou64
https://youtu.be/T4mTnKbBYL8
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ORIENTAÇÕES – 9° ANO - 4ª ORIENTAÇÃO - NOVEMBRO – 16/11 a 26/11 
GEOMETRIA 

VOLUME 3: SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3  
Atividades a serem realizadas:  
 
• Atividade 2 – PONTO MÉDIO – APLICAÇÕES (Pág. 67 e 68)  
 
Exercício 2.2 e 2.3 .  
 
◊ DICA: No exercício 2.2, use o Teorema de Pitágoras para encontrar a medida dos lados não 
paralelos do trapézio.  
◊ DICA: No exercício 2.3 utilize o Teorema de Pitágoras para encontrar a distância de A até B.  
 
◊ 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 

4ª 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.  
 
Na página 54 responder as 7 perguntas na parte B 
 

b) Sobre as praças esportivas no bairro ou no entorno da escola. 
 
 
 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 
4ª ORIENTAÇÃO – NOVEMBRO 2021 

 
9º Ano 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM II 
Atividade 4 – Ação Expressiva II pág. 10 
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. 
Para as onze funções teatrais descritas no quadro preencha a descrição da atividade. 
 

 

 

https://youtu.be/MwIPwwiV0ko
https://youtu.be/r8PdpCjvCjU
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INGLÊS – 9º ANO 

4ª ORIENTAÇÃO – NOVEMBRO 2021 
 
 
REVIEW ACTIVITIES  
1 - Complete the sentences with Past Tense  
 

a) Yesterday, my friend Sally and me (go) ___________ to the supermarket to buy food. 

 

b) We (find) ______________ every things, we (want) _______________ except my favorite cookies.  

 
c) John usually goes to school by bus, but yesterday he (walk) _____________ because it (be)  

                                    a beautiful day. 
 
 

 
 
 
 2 - Complete the sentences with Future Tense  
 

a) John (turn) _______________ 18 day next month  

 

b) I (be) _____________ here at eight o’ clock, promise me  

 
c) I (not/take) ______________ the bus today. I (come) _______________ to home with you. 
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3 -Choose the correct alternative in the negative form (Past Tense)  
 

a) We saw Star Wars last week. I like it a lot of, but my friend, don’t  

b) We didn’t see Star Wars last week. I liked it a lot of, but my friend didn’t  
c) We don’t see Star Wars next week. I like it a lot of, but my friend don’t  

d) We won't see Star Wars next week. I like it a lot of, but my friend wouldn’t  
 
 
 
4 - The correct alternative that complete the sentence: in Negative Future:  
Considering the cloudy sky, I believe it _________________ (to rain)  
a) didn’t rain b) don’t rain c) won’t rain d) isn’t rain  
 
 
5 - Mark the correct alternative that complete the sentences (Relative Pronouns)  
The car ____________ was a taxi exploded  
The person ___________ phoned me last night is my teacher  
He is the man ___________ sings very well  
a) which / that / who c) that / who / which  

b) who / who / that d) which / which / that  


