
Atividade Extra
9 ano



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel
Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)
Redação/  9 ano  Paola farias 
Período do ano Carga horária semanal
llI trimestre  45 min

Aula 1 / dia:  extra  referente a  terça feira                                               



 



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor

Educação Física / 5º ano ao 9º ano  Cleberson Reinhardt

Período do ano Carga horária semanal

3º Trim. / 2020  Aula Extra

Aula Extra - dia:                                 

 Desenvolvimento do Trabalho.

 Vídeos sobre Esporte Paralímpico, Exercício Físico e Ativ. Física Adaptada

 *Essa atividade é para você conhecer um pouco sobre, Esporte Adaptado...para pessoas que possuem 
algum tipo de deficiência física ou intelectual. 
São 2 vídeos que mostram atletas da “Natação” e “Atletismo - corridas”.

* 1- Assistir os vídeos com atenção; (passado pelo Whatssap do grupo); no dia da aula.

*Você sabia que temos vários campeões e o Brasil é considerado a maior potência nos Esportes 
Adaptados?  Um deles vai mostrar no vídeo de Natação – Daniel Dias.
*Você sabia que os atletas cegos, correm?  eles são acompanhados por um “Guia”...isso é mostrado no
vídeo...duas pessoas correndo lado a lado. (o “guia” tem que ser um corredor muito bom também, para
poder acompanhar o atleta cego).

Pesquise mais sobre o assunto, no You Tube.

Visite o site do Comitê Paralímpico Brasileiro - https://www.cpb.org.br/ 

Então vamos lá!!!

Abração.

https://www.cpb.org.br/


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel
Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)
Língua Inglesa/9º Rosani Cruz  
Período do ano Carga horária semanal
3º trimestre/2020  45 min.

Aula 1 / dia: 13/11/2020 – ATIVIDADE EXTRA                                                 

    Assista ao vídeo e aproveite para afiar sua pronúncia.

    https://youtu.be/jvuy4fvlsa8

https://youtu.be/jvuy4fvlsa8


Aula extra  Língua portuguesa dia: 23/10/2020     9º ano                                               

     Você sabe o que é trabalhar em equipe? Já passou por alguma situação em que teve
que se unir a algum grupo para resolver um problema?

     Trabalho em equipe ou trabalho de equipe é quando um grupo ou uma sociedade
resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. O trabalho em equipe pode
também ser descrito como um conjunto ou grupo de pessoas que se dedicam a realizar uma
tarefa ou determinado trabalho. (wikipedia)

     Se você puder assistir ao vídeo a seguir para fortalecer suas ideias sobre o trabalho em
equipe, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=EPqHYWVNz2U 

      Escreva um texto sobre uma situação em que foi necessário você se unir a um grupo,
família,  amigos,  turma da escola,  para  resolver  um problema,  realizar  uma tarefa.  Não
esqueça de colocar um título na sua redação. No mínimo, 10 linhas. ___________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Correções de palavras do vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=EPqHYWVNz2U


- Onde você leu “ ações diciplinadas”, o correto é “  ações disciplinadas  ”.  

- Onde você leu “ intregação”, o correto é “   integração”.  

- Onde você leu “ resuldados”, o correto é resultados.

-  Correto:  “  Os resultados da equipe e o  sucesso pessoal  têm o  mesmo valor  e  cada
conquista é celebrada.”

Obs: Entregar essa atividade à direção da escola. Atividade avaliativa.

Aula extra/ dia: 30/10/2020       

       Você tem espírito aventureiro? Qual foi a maior aventura que já viveu? Você já pensou
em navegar pelas diversas praias brasileiras?

       No quadro abaixo podemos observar que o Brasil é um país que possui vários lugares
propícios à navegação. Leia a matéria jornalística a seguir e faça as atividades propostas.



 

COM muitas áreas navegáveis, Brasil é ideal para passeios de barco. G1                           

https://glo.bo/2DMUmOG>



1.Marque V ( verdadeiro) ou F ( falso) para as afirmativas a seguir. Não esqueça de justificar
as falsas.

a) (    ) O Brasil é um país que possui 9 mil quilômetros de costas litorâneas.

b) (    ) Nosso país é o que mais tem rios no mundo.

c) (     ) O passeio pelo Arraial do Cabo é uma boa opção para quem quer pescar.

d) (     ) Em Angra dos Reis os viajantes não têm opção para mergulho.

e) (     ) A Baía de Guanabara possibilita a melhor vista da cidade do Rio de Janeiro.

f) (    ) Um dos passeios mais procurados em Salvador é o passeio de lancha que vai até
Itaparica.

g) (     ) No Morro de São Paulo é possível a circulação de automóveis.

h) (    ) Para ter acesso a Camamu é preciso ir de barco ou lancha, passando-se por praias
lindas.

Fonte:

Tania Amaral Oliveira e Lucy Aparecida Melo Araújo. Tecendo Linguagens. Barueri: IBEP.
2018.



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

GEOGRAFIA- NONO ANO  ELIZABETE MEDEIROS GOWERT

Período do ano Carga horária semanal

TERÇEIRO TRIMESTRE/SETEMBRO  90 min..

Aula 1 / dia:      aula  extra    23-10-2020                TERCEIRO TRIMESTRE                
ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL
GEOGRAFIA- NONO ANO  Professora Elizabete.
Colocar a data no caderno, 23/10/2020   -

Bom dia Pessoal! 

Releiam nossas aulas e façam um texto pequeno sobre o 

continente Africano , destacando o que vocês acharam mais 

importante.

Entreguem na escola ou por whats  até o final do mês.

 



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Matemática/9º ano Rui Cesar de Avila Vilela

Período do ano Carga horária semanal

Atividade extra Um período(45 minutos)

Aula 1 / dia:  30/10/2020

    Construção de figuras geométricas com canudos e cordão
    
   Observe as figuras abaixo e construa ao mínimo, duas figuras, postar fotos.        

      





Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Matemática/9º ano Rui Cesar de Avila Vilela

Período do ano Carga horária semanal

Atividade extra Um período(45 minutos)

Aula 1 / dia:  23/10/2020

    Construção de figuras geométricas com canudos e cordão
    
   Observe as figuras abaixo e construa ao mínimo, duas figuras, postar fotos.        

      





Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Artes/ Marina Zoé

Período do ano Carga horária semanal

Aula Extra – 23/10 45 min

Aula 1 /dia:    







 



Com amor,

Zoé


	Bom dia Pessoal!

