
 

 

Escola do Ensino Fundamental Santa Fé 

    ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PERÍODO: De 30 a 31 de Março de 2020.   

Série: 6º A/B/C 

DISCIPLINA CONTEÚDO/ ATIVIDADE 

 
PORTUGUÊS 

 

 
Atividade revisional em anexo. 

MATEMÁTICA Atividade revisional em anexo. 

REDAÇÃO Atividade revisional em anexo. 

HISTÓRIA Fazer a leitura do texto da pág. 82 do livro.  
Atividade: Copiar e responder as questões no caderno. 

INGLÊS Revisar: Family (Família) 
Traduzir o texto da pág. 35 e responder as questões.  
 

GEOGRAFIA Leitura e resumo das págs. 56 a 59. 
Assistir o vídeo:  
https://youtu.be/mUtnrzwl4bA 

ARTE 6º A/B -Leitura: Lugar e encontro. Págs. 44 a 46. 
Atividade: Criar uma cena teatral sobre a sua vida em 
isolamento domiciliar. 
6º C- Atividade em anexo. 

CIÊNCIAS Atividade revisional em anexo. 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 

1.O aluno que não conseguir imprimir as atividades, poderá 
copiar e responder no caderno. Obs. No retorno das aulas, 
apresentar as atividades aos professores.   
2.Período de Férias: De 1 a 30 de Abril de 2020. 
 

Conectados com atitudes responsáveis e práticas saudáveis, unidos 
sairemos dessa pandemia. 

 

 



 

Escola do Ensino Fundamental Santa Fé 

    ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PERÍODO: De 30 a 31 de Março de 2020.  

Série: 7º A/B/C 

DISCIPLINA CONTEÚDO/ ATIVIDADE 

PORTUGUÊS 
 

Atividade revisional em anexo. 

MATEMÁTICA Atividade revisional em anexo. 

REDAÇÃO Fazer a leitura do Paradidático: O Pequeno Príncipe. 
Atividade: Deixar registrado no caderno a proposta da 
professora (ver story da escola)  ou postar um pequeno vídeo no 
story da escola. 

HISTÓRIA Atividade: Fazer uma pesquisa sobre os povos pré-colombianos 
da América, com destaque para os: Maias, Incas e Astecas. 
OBS. Registrar no caderno. 

INGLÊS Atividade revisional em anexo. 

GEOGRAFIA Leitura e fichamento das págs. 58 e 59. 

ARTE 7º A/B- Leitura: A forma na arquitetura pág. 51 
Atividade: Criar uma habitação pequena utilizando os materiais 
disponíveis em casa- haverá um vídeo explicativo para a 
atividade. 
7º C- Atividade em anexo. 

CIÊNCIAS Atividade revisional em anexo. 

ORIENTAÇÕES 
 

1.O aluno que não conseguir imprimir as atividades, poderá 
copiar e responder no caderno. Obs. No retorno das aulas, 
apresentar as atividades aos professores.   
2.Período de Férias: De 1 a 30 de Abril de 2020. 
 

Conectados com atitudes responsáveis e práticas saudáveis, unidos 
sairemos dessa pandemia. 

 

 



Escola do Ensino Fundamental Santa Fé 

    ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PERÍODO: De 30 a 31 de Março de 2020.   

Série: 8º A/B/C 

DISCIPLINA CONTEÚDO/ ATIVIDADE 

 
PORTUGUÊS 

 
Atividade revisional em anexo. 

MATEMÁTICA 8º C- Introdução as equações lineares com duas variáveis.  
Site de pesquisa:https://pt.khanacademy.org/math/pt-8-ano/algebra-
equacoes-8ano#introducao-ao-sistema-de-equacoes 
8º A/B – Atividade revisional em anexo. 

REDAÇÃO Leitura do Paradidático: O casulo 
Atividade: Falar sobre a depressão, causas, sintomas e consequência para 
a sociedade. Deixar registrado no caderno ou postar um pequeno vídeo no 
story da escola. 

HISTÓRIA 8º A/B Cap. 4- Napoleão e o Congresso de Viena. 
Atividade: Pesquisar sobre o Fim do Império Napoleônico, abordando os 
fatores que levaram as derrotas de Napoleão Bonaparte, e também sobre 
as mudanças propostas pelo Congresso de Viena convocado em 1815, 
após o fim do Governo dos Cem Dias de Napoleão. 
8º C- Pesquisar sobre Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Destacar 
a sua importância na inconfidência Mineira.  
Obs. Deixe registrado no caderno utilizando suas próprias palavras.  
 

INGLÊS Atividade revisional em anexo. 

GEOGRAFIA Leitura e fichamento das págs. 58,59 e 60. 

ARTE 8º A/B- Leitura: Assemblage e combinações págs. 52 e 53. 
Atividade: Criar uma assemblage ou uma combinação utilizando materiais 
encontrados em casa e que reflitam a sua memória.  
8º C- Atividade em anexo. 

CIÊNCIAS Atividade revisional em anexo. 

ORIENTAÇÕES 
 

1.O aluno que não conseguir imprimir as atividades, poderá copiar e 
responder no caderno. Obs. No retorno das aulas, apresentar as atividades 
aos professores.   
2.Período de Férias: De 1 a 30 de Abril de 2020. 
 
Conectados com atitudes responsáveis e práticas saudáveis, unidos 

sairemos dessa pandemia. 
 

 



Escola do Ensino Fundamental Santa Fé 

    PERÍODO: De 30 a 31 de Março de 2020.   

Série: 9º A/B/C 

DISCIPLINA CONTEÚDO/ ATIVIDADE 

 
 
 

PORTUGUÊS 
 
 

Pesquisar sobre a Evolução da Língua. 
Site de pesquisa: www.todamateria.com.br 
Vídeo: https://youtu.be/EtBieF6rk_I 
Atividade: Responder as questões abaixo e registrar no caderno. 
1. De onde vem a língua? 
2.  De que variedade linguística se origina? 
3. O que são: o latim clássico e o latim vulgar? 
4. Quais as fontes de estudo para o latim vulgar? 
5. Onde a língua portuguesa é falada? 
6. Quais são as línguas neolationas? 
7. Fale sobre a origem latina. Cite palavras dessa origem. 
8.  Fale sobre a origem estrangeira. Cite palavras dessa origem.   

MATEMÁTICA Conteúdo: Revisando Polinômios e Produtos notáveis.  
Site de pesquisa: https://pt.khanacademy.org/math/algebra/introduction-to-
polynomial-expressions  

REDAÇÃO Leitura do Paradidático: Depois Daquela Viagem 
Atividade: Deixar registrado no  caderno a proposta da professora(ver story 
da escola) ou postar um pequeno vídeo no story da escola.  

HISTÓRIA  9º A/B- Cap. 4- Crises e Totalitarismo. 
Pesquisar  sobre às principais características ideológicas, abordando 
aspectos econômicos, políticos e sociais do Nazismo na Alemanha e do 
Fascismo na Itália. 
9º C- Pesquisar sobre as rebeliões messiânicas no início da República. 
REVOLTA  DE CANUDOS E CONTESTADO.   
Sugestão de filme: Canudos.   

INGLÊS Atividade revisional em anexo. 

GEOGRAFIA Fichamento das págs. 63 e 64 
Atividade: Pesquisar o que foi o “Domingo Sangrento”. 

ARTE 9º A/B- Leitura: O samba urbano pág. 51 
Atividade: Fazer um pequeno vídeo realizando a leitura de parte do cordel 
da atividade da semana anterior. 
9º C- Atividade em anexo. 

CIÊNCIAS Atividade revisional em anexo. 

 
ORIENTAÇÕES 

 

1.O aluno que não conseguir imprimir as atividades, poderá copiar e 
responder no caderno. Obs. No retorno das aulas, apresentar as atividades 
aos professores.   
2.Período de Férias: De 1 a 30 de Abril de 2020. 
Conectados com atitudes responsáveis e práticas saudáveis, unidos 

sairemos dessa pandemia. 

 


