
ESPANHOL

9º ANOS
TRILHA 1 E 2 PARA AS TURMAS

LIVRO DE ATIVIDADES UNIDADES
1 E 2 PARA TODAS AS TURMAS

INGLÊS

SEMANA 1-Positivo ON

Trilha: Unidade 1 (Present Perfect)

SEMANA 2-Positivo ON
Acessar Atividades- Estudar o
conteúdo
disponib. (Present Perfect X Simple
Past)
Exercícios/Avaliação

Português

9º anos A e B

 Predicação Verbal e predicação
nominal
https://www.youtube.com/watch?v=3uH3
9VAnAv8

 Período simples e período composto
https://www.youtube.com/watch?v=NbZn
XcBw12Y

Atividades na apostila pg 50 a 54

 Oração subordinada reduzida
https://www.youtube.com/watch?v=xuNd
3jAgwks

Atividades na apostila pg 44 a 46

Ciências

Semana do dia 17/03 até22 /03
TRILHA- Positivo on
Unidade 2- Aspectos quantitativos das
transformações química
Datas- do dia 17/03 até 22/03

Semana do dia 23/03 até 27/03
Atividade no Portal positivo on com
ínicio no dia 17/03 O aluno antes de
fazer o caderno de atividades deverá
assistir aos vídeos que foram
anexados, depois realizarem os
exercícios no caderno de atividades
como pede na atividade, ou seja, as

https://www.youtube.com/watch?v=3uH39VAnAv8
https://www.youtube.com/watch?v=3uH39VAnAv8
https://www.youtube.com/watch?v=NbZnXcBw12Y
https://www.youtube.com/watch?v=NbZnXcBw12Y
https://www.youtube.com/watch?v=xuNd3jAgwks
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devidas páginas e exercícios e na
apostila didática também. Depois
deverão tirar foto das atividades e
anexá-las na atividade.

MATEMATICA

Tema:Semelhança de triângulos(casos
de semelhança)

Para realização dos exercícios da
apostila segue as recomendações:

Assistir o vídeo em anexo para melhor
resolução e entendimento dos
exercícios;

Casos de semelhança (vídeo 1).
Apostila páginas 45,46 e 47.

Resolver as atividades na apostila.

ATENÇÃO!

Todo o conteúdo está na apostila.

Fotografar a resolução e enviar por
ANEXO.

Tema:Semelhança de
triângulos( resolução )

Para realização dos exercícios da
apostila segue as recomendações:

Assistir o vídeo em anexo para melhor
resolução e entendimento dos
exercícios

Semelhanças de triângulos (vídeo
2). Apostila páginas 48,49 e 50.

Resolver as atividades na apostila.

ATENÇÃO!

Todo o conteúdo está na apostila.



Fotografar a resolução e enviar por
ANEXO.

FILOSOFIA

- Semana 16/03

No portal Positivo On, campo
“Avaliações”:

“Atividade Mensal”

- Semana 23/03

No portal Positivo On, campo “Trilha”:

“Bem e Mal

HISTORIA

Trilha unidade 1- Primeira República

Atividade Grande Guerra

GEOGRAFIA

CONTEÚDO: DEMOGRAFIA
PORTAL POSITIVOON
Avaliação - Demografia (questões de
múltipla escolha, verdadeiro e falso)
Atividade - p. 29 (interpretação de
texto); p. 31 (cartografar) = ambas
estão digitalizadas e as respostas
deverão ser feitas em documento world
e enviadas pelo portal positivoon.

ATIVIDADE NAS P. 41 E 44 da apostila
(enviar fotos pelo portal)
TRILHA - Aspectos demográficos da
Ásia e Oceânia
AVALIAÇÃO - Correntes migratórias na
Europa

ARTES Musa Que nada, sou artista. P.17 a 25
Atividade e orientações no positivo on
mais trilhas.

EDUCAÇÃO FISICA

Páginas: 15, 16 27 e 28

PROJETO DE
VIDA ATIVIDADE 1



Fazer o mapa mental relacionado a área
de foco em uma folha de sulfite que será
entregue a professora Stella no retorno
das aulas.
Passo 1 - Escolher área de foco entre:

 Carreira
 Finanças
 Relacionamentos
 Qualidade de vida
 Saúde física e mental
 Desenvolvimento pessoal

Passo 2 – Fazer um mapa mental contendo
as seguintes informações

 O que é essa área para você?
 Objetivo dessa área:

oO que você quer?
oQuando você quer?
oQual a evidência que

conseguiu?
oAlguém participará com você?

 Por que você deve conquistar esse
objetivo?

oO que você ganha
conquistando?

oO que você perde se não
conquistar?

oDo que você vai precisar abrir
mão?

 Estratégias para alcançar esse
objetivo

oPensar em 3 estratégias
oPara cada estratégia pensar

em uma ação.



Para ajuda-los a entender como funciona
um mapa mental assista o vídeo a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=m1q
W0wPJV1M

https://www.youtube.com/watch?v=m1qW0wPJV1M
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