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2ª ORIENTAÇÃO – OUTUBRO/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 25/10/21 

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

2ª ORIENTAÇÃO - OUTUBRO 2021 
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 Cristiane/Edna e a disciplina 
FAVOR COLOCAR O NÚMERO DA ORIENTAÇÃO QUE ESTÁ SENDO FEITA. 
 
LER ATENTAMENTE OS TEXTOS E AS ATIVIDADES SUGERIDAS. 
- Identificar as atividades como: 
1-  Atividade (1,2,3...); 
2-  Título da história; 
3-  LER e escrever as perguntas junto com as respostas. 
 
Atividades a serem realizadas: 
Atividade2 – AS VOZES DA HISTÓRIA 
Leitura do texto: Senta e escuta! – Páginas 20, 21e 22. 
Responda as atividades: 2 (a, b), 3 -Cena 4 – Tecendo conclusões. 
 
Plantão na escola 3ª,4ª e 5ª feira -Fazer o agendamento na escola 
Dias que a professora está na escola. 

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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HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 9º ANO 
2ª ORIENTAÇÃO - OUTUBRO 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 - 2ª Orientação 
 

Atividade 3   (páginas 104, 105 e 106) 
3.1 – Leia as fontes 1, 2 e 3 para realizar a atividade proposta. 
 Fonte 1 

  Ato Institucional nº5, de 13 de dezembro de 1968. 
 Fonte 2 

 Fonte 3 

  Declaração Universal dos Direitos Humanos.  
 

Atividade 4  (páginas 106) 
4.1 Leia o texto e siga as orientações para realizar a atividade proposta. 
Vocês deverão criar um podcast (música, peças de teatro, cinema, literatura ou  jornalismo, 
dentre outras manifestações do período. 
 
Será feito individualmente 

Sigam as sugestões para pesquisa na página 107. 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 9º ANO 
2ª ORIENTAÇÃO - OUTUBRO 2021 

                                      
 

Plano Semanal de Estudos APOSTILA VOLUME 3 2ª 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 2 
PÁGINA 93 
TEMA> 
CONTEXTUALIZANDO: OS 
SETORES D ECONOMIA NA 
EUROPA, ÁSIA E OCEANIA. 

PÁGINA 93 
FAÇA O QUE SE PEDE NA 
QUESTÃO 1, 2 E 3. 
 
 
 
 

 

 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. REFORÇAÑDO >>>DÚVIDAS? AGENDE NA ESCOLA UM ATENDIMENTO 
PARA RESOLVÊ-LAS. 

 

 
CIÊNCIAS – 9º ANO 

2ª ORIENTAÇÃO - OUTUBRO 2021 
 

CIÊNCIAS  - 9º ANO  
DAT

A 
Descrição da Atividade Recurso 

Material a ser utilizado 
na aula 

1ª 
aula 

Na sua apostila "SP FAZ ESCOLA” VOLUME 3, pagina 
79 - Situação aprendizagem 1 - Teoria da Evolução                             
Tema: Vida e Evolução - Ideias evolucionistas.                                                                                                            
- Para aprofundamento nos seus estudos pesquise 
sobre o assunto em livros e na internet.     Considere 
em suas pesquisas a respeito da Evolução das 
Espécies.  Leia os questionamentos da página 78 da 
apostila SP Faz Escola, se possível promova um 
diálogo com a família e amigos sobre o que pensam 
quanto aos questionamentos e registre sua 
compreensão. Atividade 1 - pág. 78 e 79 - Teoria da 
Evolução.                                                                                                         
Faça conforme orienta a atividade.                                                                         
Pesquise em livro didático e na internet sobre 
conceitos básicos de genética clássica e faça os 
registros no seu caderno. 

-Apostila "SP FAZ ESCOLA"                                  
-Livros didáticos/internet                                              
- Saiba mais assistindo as 
vídeo aulas:                                            
- Teorias evolucionistas                                         
13min14-
https://youtu.be/0D1NRusC-
QU                                     - 
Evolução das Espécies e 
Seleção Natural                                     
- (8min16) 
https://youtu.be/0C3-90Dk_gs                                                                                                      

- 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 
79   - Situação aprendizagem 1 - Evolução das 
Espécies                             Tema: Vida e Evolução - 
Ideias evolucionistas.                             - Atividade 2 - 
Variação de Seres Vivos                                                                                                       
- Para aprofundamento nos seus estudos faça 
conforme pede a atividade 2; sugerimos que 
pesquise sobre o assunto em livros, na internet e 
youtube.     Não se esqueça, faça o registro das 
atividades para entregar na escola. 

-Apostila "SP FAZ ESCOLA"                                  
-Livros didáticos/internet                                              
- Saiba mais assistindo as 
vídeo aulas:                                            
-Teoria da evolução Darwin e 
Lamarck                                                                
- (11min18 - 
https://youtu.be/sr8wF_3Dgi0  
)                                                                                                                                                       
-Teoria Evolutiva - Darwin e 
Lamarck - resumo                                                                                       
(2min03 -
https://youtu.be/fBSflt4frco)                                   

- 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 
80 - Situação aprendizagem 1 - Evolução das 
Espécies                            Tema: Vida e Evolução - 
Ideias evolucionistas.                             - Atividade 3 - 
Diversidade das Espécies                                                       
- Leia com atenção e conforme pede a atividade 
faça uma relação das Evidências Evolutivas citando 
exemplos.                                                                                                  
- Sugestão para pesquisa: 
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/Orgaos-
analogos-homologos.htm                                                                              
- 
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/analog
ia-homologia.htm                                                                                                             
-                                                                 

-Apostila "SP FAZ ESCOLA"                                  
-Livros didáticos/internet                                              
- Saiba mais assistindo as 
vídeo aulas que estão 
compartilhadas na plataforma 
youtube:                                                                                                                 
- Evidencias da Evolução                                                                                        
(14min 19 - 
https://youtu.be/4CC4qhApfU
w )                       -Evidencias da 
evolução biológica                                           
- ( 3min - 
https://youtu.be/bODHHzhHlg
E )    

- 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 
81 - Situação aprendizagem 1 - Evolução das 
Espécies                            Tema: Vida e Evolução - 
Ideias evolucionistas.                             - Atividade 4 - 
Aprofundando os estudos sobre irradiação e 
convergência.                                                                    
- Leia com bastante atenção o que propõe esta 
atividade, na apostila SP Faz Escola. A proposta é 
que você aprenda um pouco mais sobre o 
surgimento de variedades e formas de vida. Esteja 
atento ao que pede a atividade, principalmente no 
último parágrafo.             

-Apostila "SP FAZ ESCOLA"                                  
-Livros didáticos/internet                                                                                                
-Para facilitar a execução da 
atividade 4 e assim também 
apurar mais os seus 
conhecimentos assista aos 
vídeos que estão 
compartilhados na plataforma 
youtube, como os sugeridos a 
seguir:                                                                  
-  Convergência e irradiação 
evolutiva                         - (5 
min - https://youtu.be/-
sU7nf1WheA   )                             
-Convergência evolutiva                                                             
- (2min15 - https://youtu.be/-
TL7niJSCls    )                            

- 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 

2ª ORIENTAÇÃO - OUTUBRO 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 - 2ª SEMANA DE OUTUBRO – 18/10 a 26/10 

TEORIA DA MATEMÁTICA 

 

VOLUME 2: SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 

Atividades a serem realizadas:  

 

 Atividade 3 – OLHANDO AS FUNÇÕES EM DIFERENTES PERSPECTIVAS  

     Exercício 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 e 3.5 (Pág. 63 e 64)   

 

     ◊ Assista os vídeos de apoio: 

        Função afim – Gráfico de uma função do 1° grau: https://youtu.be/6CtKXNmIScI 

        Função afim – Introdução à função do 1° grau: https://youtu.be/ZqdZSXtHhBQ 

https://youtu.be/6CtKXNmIScI
https://youtu.be/ZqdZSXtHhBQ
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EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 9º ANO 

2ª ORIENTAÇÃO - OUTUBRO 2021 
9ºANO (Apostila volume3) 

 
2ª Orientação de Educação Física de outubro  

 
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.  
 
 

Página 52 - ATIVIDADE 9 – Adaptada 
 
Modalidades Esportivas Paralímpicas. 
 
Faça uma breve pesquisa, sobre o futsal para cegos (também conhecido como 
futebol de 5). 
Como eles encontram a bola, poste algumas curiosidades. 
 
 
Sem rasuras! 

 
Plantão de Dúvidas de Educação Física dessa Unidade escolar somente de terça a partir das 
8hs, WhatsApp ou presencial. Precisando de plantão presencial, agende terça comigo. 
Prof.ª Lilian M. Gomes – Educação Física 

 

 

ORIENTAÇÕES – 9° ANO - 2ª SEMANA DE OUTUBRO – 18/10 a 26/10 

GEOMETRIA 

 

VOLUME 3: SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 

Atividades a serem realizadas:                    

 

 Atividade 1 – APLICAÇÃO DO TEOREMA DE PITÁGORAS (Pág. 64) 

Exercício 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.5 ; 1.6 e 1.7 (a, b e c) 

 

     ◊ Dicas de vídeos:  

Teorema de Pitágoras: https://youtu.be/PGPRh4JBIsg 

      Teorema de Pitágoras: https://youtu.be/dUiiGW0Tw5M 

     Teorema de Pitágoras: https://youtu.be/bftl-ea4k20 

https://youtu.be/PGPRh4JBIsg
https://youtu.be/dUiiGW0Tw5M
https://youtu.be/bftl-ea4k20
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 9º ANO 
2ª ORIENTAÇÃO - OUTUBRO 2021 

 
9º Ano 
 
Atividade 2 – Apreciação 
OBS. Está atividade não consta na apostila 3, mas é uma atividade de apreciação 
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. Acesse no Youtube 
o Esquete: Que remédio? E responda as questões a seguir; 
 
1ª Defina o que é esquete? 
2ª Em que momento do dia acontece a cena? Em que ambiente acontece a cena? 
3ª Quantos personagens participam da cena? 
4ª Por que o cliente entrou no estabelecimento? 
5ª Ele sofreu alguma influência para se decidir por um produto? comprou o produto certo?  
6ª Que atitude o cliente repete na cena? 
7ª Qual foi a última frase dita pelo cliente? 
8ª Você considera esse esquete trágico ou cômico? 
9ª Você escreveria um esquete? Qual seria o tema? 
 

 

 

INGLÊS – 9º ANO 

2ª ORIENTAÇÃO - OUTUBRO 2021 
 
                                        ACTIVITIES: Review Future tense 
NOTE: Will é o auxiliar indicativo de Tempo Futuro (Future Tense) 
 
1 - Read the text: Dreaming about future and answer the questions below 
     (Leia o texto e responda as questões abaixo) 
  
 Hi, my name is Humberto. I’m 14 years old, I’m in eighth grade at school and often dream 
about my future. I am very ambitious and already have some plans about what I will do in my life. 
 My most immediate plans are summer vacation: I’m going to visit my dad, who is working in 
Germany. I’ll stay there for one month. 
 when I come back, I will be in the first year of high school and I want to read books and study a 
lot of to pass at University and will be a physicist, like my father, this is main objective 
 

a) What is the theme of the text? __________________________________________________ 

b) How old is Humberto?_________________________________________________________ 

c) What is the actual grade school of Humberto? What grade will he go for?   

___________________________________________________________________________ 

d) What are the immediate plans of Humberto?________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

e) What is the main objective of the Humberto?_______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
2 -  Destaque no texto as expressões que indicam futuro  
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3 - Choose the correct alternative to complete the sentences: 
      (Escolha a alternativa para completar as sentenças  
I) I ______________ in the first year of high school  
II)  what I _________________ in my life 
 

a) won’t be / will do  c) will be / will be 

b) will be / will do      d) will do / will do 

 
4) Choose the correct alternative of  negative form (Future tense) of the sentence: 
      I’ll stay one month there: 
 

a) I won’t stay one month there 

b) I not will stay one month there 

c) Will not I stay one month there? 

d) I stay won’t one month there 

 


