
 
 

Sr. Responsável do aluno do Ensino Fundamental anos finais, 
 

no período de 12 a 18/05 disponibilizaremos para os alunos a�vidades avalia�vas de 
todas as disciplinas. A par�r das 7h do dia 12 de maio, esse material estará no espaço 
“a�vidades” de cada disciplina da sala de aula virtual. Conforme calendário a seguir.  

 

Datas 6º ao 8º ano 9º ano 

12/05 Ciências 
Inglês 

Ciências I 
Inglês 

13/05 História 
Educação Física 

História  
Ciências II 

14/05 Língua Portuguesa  
 Produção Textual 

Língua Portuguesa 
Produção Textual  

15/05 Geografia 
Tecnologia Educacional  

Geografia 
Ciências III 

18/05 Matemá�ca 
Arte 

Matemá�ca 
Arte 
Educação Física 

 
As habilidades e conteúdos abordados serão os referentes aos capítulos 3 e 4  do 

período revisional e o livro paradidá�co. 
Os alunos realizarão essas tarefas no contraturno e enviarão as respostas para seus 

professores até as 18h de cada dia. 
Cada a�vidade terá a valoração de 100 pontos e representará a nota de M1. 
Ainda no período de aulas presenciais, foi solicitado que os alunos realizassem 

trabalhos de todas as disciplinas, pela dificuldade de enviar esses materiais para a escola nesse 
momento, solicitamos que aguardem, pois esses trabalhos serão considerados como notas em 
outra etapa avalia�va, quando retornarmos às aulas presenciais. 

                                   

Atenciosamente, 
A Direção 

Para facilitar o entendimento de como realizar essas tarefas ONLINE, elaboramos os 

tutoriais a seguir para que o aluno entenda como responder as questões e também como enviar 

para o professor.

- Responder as questões e enviar para o professor pelo computador

h�ps://www.youtube.com/watch?v=ntLu9FozVhE

- Responder as questões e enviar para o professor pelo celular

h�ps://www.youtube.com/watch?v=uaXjN1QJX34

h�ps://www.youtube.com/watch?v=5vxwsc51BOc

- Realizar as a�vidades de Produção de Texto e de Educação �sica pelo celular

- Realizar as a�vidades de Produção de Texto e de Educação �sica pelo computador

h�ps://www.youtube.com/watch?v=PGCJnnBeopY

- Realizar a a�vidade de Tecnologia Educacional pelo computador (6º ao 8º ano)

- Realizar a a�vidade de Tecnologia Educacional pelo celular (6º ao 8º ano)
h�ps://www.youtube.com/watch?v=XCF9i3bEupw

h�ps://www.youtube.com/watch?v=QJYqAs5XLqs
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