
Atividades 9 ano 
Escola São Miguel



/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

19/10 – 20/10 90 minutos (dois períodos)

Aula 1 /dia:    



 







ATENÇÃO! Vamos falar sobre AVALIAÇÃO?



- Professora, o que é pra fazer?
Conforme nosso acordo feito em julho, a cada mês vocês vão enviar para mim
(por WhatsApp ou entregando na escola)  duas obras de arte que tenham sido
criadas por você. Use sua imaginação e escolha o que você quer fazer. Pode ser
desenho, pintura,  escultura,  poesia,  história,  música,  vídeo,  fotografia,  dança
(em vídeo, por exemplo), ou qualquer outra manifestação artística que te você
queira experimentar. 

- Mas e o tema professora? 
O tema é livre, senhoras e senhores! A proposta é trazer para seu trabalho os
assuntos e temas que são mais importantes para você. Essa é uma oportunidade
para que você pense sobre o que QUER dizer, mostrar o que te gera curiosidade
ou espanto, construir a sua estrada tomando suas próprias escolhas. 

- E se no meio do caminho eu encontrar problemas? 
Os  problemas  fazem  parte  do  caminho.  Na  verdade,  uma  das  coisas  mais
importantes  que você pode aprender com um processo criativo é  solucionar
problemas. As coisas  não vão sair exatamente da maneira como você gostaria
que elas saíssem, então brinque com isso! Não existe certo ou errado, existe
apenas caminhante e o caminho. Divirta-se!

-E se eu começar e depois não souber mais para onde ir? 
Se por acaso, você sentir que o seu processo criativo paralisou, a primeira coisa
que pode ser feita é parar a atividade e continuar no dia seguinte, porque esse
tempo vai te ajudar a amadurecer a idéia. Quando voltar ao trabalho, finalize
como for possível e aceite o resultado tal como ele é. 

-E as nossas aulas, professora? 
As nossas aulas estão ajudando você a ampliar seu ponto de vista a respeito da
arte. Leia os textos e, se puder, ouça os áudios que eu envio no grupo. O mais
importante é pensar sobre, não precisa copiar. As perguntas que são feitas no
texto, são para reflexão. 

Com amor e saudade, 
Zoé

Aula 2 / dia:    
Hora da poesia:

Não posso adiar o amor para outro século
Não posso

Ainda que o grito sufoque na garganta
Ainda que o ódio estale e crepite e arda

Não posso adiar o coração

António Ramos Rosa



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      19/10/2020                TERCEIRO TRIMESTRE                        
ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL
GEOGRAFIA- NONO ANO  Professora Elizabete.
Colocar a data no caderno, 19/10/2020   - copiar a matéria no caderno

Pessoal, continuamos a falar sobre a África, um 
continente  lindo, possui uma grande diversidade de 
animais, alguns ainda hoje desconhecidos. 

O  continente  africano  possui  uma  variedade  de  espécies  animais

muito incríveis, juntando espécies adaptadas a seu clima e também

animais que só existem em suas terras, formando uma vida selvagem

de dar inveja em qualquer outro continente no mundo inteiro. Todos

os  tipos  de  invertebrados,  vertebrados,  anfíbios,  peixes,  aves,

mamíferos e répteis podem ser vistos andando em suas selvas.

Normalmente  estas  espécies  animais  se  localizam  na  África

Subsaariana, local onde o clima é mais propício ao desenvolvimento e

crescimento de animais. A seguir poderemos ver uma galeria de fotos

com diversos animais que estão presentes na fauna da África, confira

só cada uma destas espécies:

A  fauna da África  mais  representativa se encontra  na região afro-

tropical, localizada na eco região, conhecida no passado como etíope

(África subsaariana). 

  A  região  africana  é  fascinante,  e  realmente  possui  uma riqueza

impressionante em se tratando de fauna. Reunindo todas as espécies



que se adaptaram ao clima africano, e somando aos animais que são

nativos do continente, obtém-se uma impressionante vida selvagem,

de  fazer  inveja  a  qualquer  outra  parte  do  mundo.  No  continente

africano,  há  uma  variedade  enorme  de  vertebrados,  peixes,

mamíferos,  invertebrados,  anfíbios,  aves  e  répteis,  seres  que  são

avistados rondando por toda a selva.

Para ter um conhecimento melhor de que maneira vivem as espécies

que se encontram neste continente, é imprescindível saber que tais

animais estão distribuídos em duas partes ou duas regiões: uma parte

vive  na  zona  noroeste,  e  a  outra  parte  vive  na  zona  norte,

abrangendo  a  zona  etíope  e  o  Saara,  incluindo  a  chamada  África

subsaariana.

  Só para se ter uma idéia, a quantidade de espécies no continente 

africano é tão grande, que há espécies de animais que a maioria das 

pessoas nunca ouviu falar. 

Com a devastação dos habitats dos animais, e com o aumento 

desordenado da ocupação humana, juntamente com a caça ilegal, a 

redução da terra arável e da diversidade biológica da África“A África 

tem mais de 3.000 áreas protegidas, com 198 áreas marinhas 

protegidas, 50 reservas de biosfera e 80 reservas de zonas úmidas”.

Segundo algumas fontes, restam apenas 10% das florestas que são 

consideradas virgens originais no continente africano, 

aproximadamente 90% foram destruídas desde quando os humanos 

começaram a chegar, há mais ou menos 2 mil anos.

https://meioambiente.culturamix.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/Fauna-da-%C3%81frica-4.jpg
https://meioambiente.culturamix.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/Fauna-da-%C3%81frica-3.jpg
https://meioambiente.culturamix.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/Fauna-da-%C3%81frica-1.jpg


Fonte; site meio ambiente

Aula 2 / dia:      23/10/2020                TERCEIRO TRIMESTRE                          
ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL
GEOGRAFIA- NONO ANO  Professora Elizabete.
Colocar a data no caderno, 23/10/2020   - copiar a matéria no 
caderno.

PAÍSES DA ÁFRICA

Você conhece os países da África? O continente africano é um dos
mais numerosos quanto ao número de nações. E não é para por aí,
juntos os países da África fazem desse continente o segundo mais
populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes. Os povos
que  habitam o  território  desses  países,  uma  área  de  mais  de  30
milhões  de  quilômetros  quadrados,  apresentam  uma
enorme variedade cultural, étnica e religiosa.

A diversidade não é só social. Política e economicamente, os países
da  África  vão  de  um  extremo  a  outro.  Há  países  com  grandes
riquezas, apresentando uma economia em ascensão, enquanto outros
apresentam,  além  de  problemas  econômicos, baixos  índices  de
desenvolvimento  humano.  No  ranking  de Índice  de

https://escolakids.uol.com.br/geografia/continente-africano.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/idh-indice-de-desenvolvimento-humano.htm


Desenvolvimento  Humano mundial  (indicador  socioeconômico),  nas
últimas posições encontram-se muitos países africanos.

Quais países da África falam português?

A  língua  portuguesa  é  uma  língua  romântica  falada  por
aproximadamente 280 milhões de pessoas no mundo todo. Países
que foram colonizados por Portugal receberam essa herança, como o
Brasil. No continente africano, há seis países que falam o português.
São eles:

-  Angola-  Ilhas  de  Cabo  Verde-  Guiné-Bissau-  Guiné  Equatorial-
Moçambique- Ilhas de São Tomé e Príncipe

Países da África e suas bandeiras

Bandeiras dos países da África.
Fonte; https://escolakids.uol.com.br/geografia/paises-da-africa.htm

https://escolakids.uol.com.br/geografia/idh-indice-de-desenvolvimento-humano.htm


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Ciências/9º ano Rui Cesar de Avila Vilela

Período do ano Carga horária semanal

19/10 à 30/10 Cinco  períodos(225 minutos)

Aula 1 / dia: 19/10/2020  e 26/10/2020                                           

      Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua
frente não se move,  ou seja,  está em repouso.  Ao mesmo tempo, Abelardo,  sentado à
margem  da  rodovia,  vê  o  ônibus  passar  e  afirma  que  o  referido  passageiro  está  em
movimento.
      a) De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em Mecânica, explique
de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que
ambas estão corretas. 
     b) O ônibus está em repouso ou movimento? Explique sua resposta.

Aula 2 / dia: 29/10/2020 

    A respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta:

a) O Sol, por ter uma massa correspondente a 98% de toda a massa do sistema solar, deve
ser sempre considerado o referencial para quaisquer fenômenos.

b) Os fenômenos devem sempre ser analisados a partir de um referencial parado.

c) Referencial é o corpo em movimento retilíneo uniforme a partir do qual se analisam os
movimentos.

d) Referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados.

e) O movimento e o repouso são absolutos e não dependem de um referencial.

Aula 3 / dia:  23/10/2020 e 30/10/2020
   

    A respeito dos conceitos de movimento, repouso, trajetória e referencial, marque a alter-
nativa correta.

a) A trajetória é o caminho feito por um corpo independentemente do referencial adotado.

b) Movimento e repouso são conceitos relativos, pois dependem da trajetória adotada pelo
móvel.



c) O referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. O Sol é
considerado um referencial privilegiado porque é o corpo mais massivo do sistema solar.

d) A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação a um referencial adotado.

e) Mesmo que a Terra seja tomada como referencial, nunca poderemos dizer que os prédios
e as demais construções estão em repouso.

    

 



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Geometria/9º ano Rui Cesar de Avila Vilela

Período do ano Carga horária semanal

19/10 à 30/10 Dois períodos(90 minutos)

Aula 1 / dia:   08/10/2020 e 15/10/2020                                                
 

    Um nadador atravessa um rio, seguindo um ângulo de 30º com uma das margens. 
Sabendo que a largura do rio mede 40m, determine a distância percorrida pelo nadador 
para atravessar o rio.

  



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

19/10 à 30/10 Nove períodos(405 minutos)

Aula 1 / dia:  19/10/2020 e 30/10/2020                                                 

      Aplicando a fórmula de Bhaskara, resolva as seguintes equações do 2º grau.

      a) x² - 5x + 6 = 0 
      b) x² - 8x + 12 = 0  

Aula 2 / dia:  20/10/2020 e 27/10/2020      

      Aplicando a fórmula de Bhaskara, resolva as seguintes equações do 2º grau.

       a) x² + 2x - 8 = 0 
       b) x² - 5x + 8 = 0 

          

Aula 3 / dia:   21/10/2020 e 28/10/2020     

         Aplicando a fórmula de Bhaskara, resolva as seguintes equações do 2º grau.

        a) 2x² - 8x + 8 = 0 
        b) x² - 4x - 5 = 0 

  

Aula 4 / dia:  29/10/2020      

    Aplicando a fórmula de Bhaskara, resolva as seguintes equações do 2º grau.

-x² + x + 12 = 0 

Aula 5 / dia:   23/10/2020 e 30/10/2020  
     Aplicando a fórmula de Bhaskara, resolva as seguintes equações do 2º grau.

     a) -x² + 6x - 5 = 0 
     b) 6x² + x - 1 = 0 



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: 29/10/2020                                                 
 Read the fact file and translate it. (Leia o texto e o traduza.)



Para fazer o exercício proposto, você poderá utilizar a atividade impressa ou copiá-la no

caderno.

É necessário o uso de um dicionário de língua inglesa ou de um tradutor da internet.



Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Língua Portuguesa/9º ano  Caroline Vieira

Período do ano Carga horária semanal

3º trimestre  3 horas e 45 minutos

Aula 1 / dia: 19/10 e 20/10                                                

     Hoje vamos estudar o adjunto adnominal, um termo acessório da oração assim como o
adjunto adverbial e o aposto.

     O  adjunto adnominal é o termo da oração que qualifica, especifica, determina ou
indetermina um substantivo, qualquer que seja sua função sintática.

     A  função  do  adjunto  adnominal  pode  ser  desempenhada  por  adjetivos,  locuções
adjetivas,  artigos  (definidos  e  indefinidos),  pronomes  adjetivos  (possessivos,
demonstrativos, indefinidos, interrogativos) e numerais. 

     Observe o exemplo a seguir:

      Esta pequena floricultura vende uma violeta de duas cores, perfumada.

 floricultura= núcleo do sujeito              violeta= núcleo do objeto direto

Esta= adjunto adnominal ( pronome demonstrativo)

pequena= adjunto adnominal ( adjetivo)

uma= adjunto adnominal ( artigo indefinido)

de duas cores= adjunto adnominal ( locução adjetiva)

perfumada= adjunto adnominal  ( adjetivo)

Obs1: As palavras que estão especificando e qualificando o núcleo do sujeito e o núcleo do



objeto direto são adjuntos adnominais.  

Obs2: Locução adjetiva= expressão que equivale a um adjetivo ( aves da noite= noturnas, a
expressão sublinhada é a locução adjetiva). As locuções adjetivas correspondem a adjuntos
adnominais nas orações.

Exercício:

1.Circule os adjuntos adnominais das orações abaixo:

a) Aquela bela casa localiza-se em Cerrito.

b) Estes dois livros de contos são interessantes.

c) Cada vaso tem dois tipos de flores.

Fonte:  William Roberto  Cereja,  Thereza Cochar  Magalhães.  Português-Linguagens.  São
Paulo: Atual, 2009.

Aula 2 / dia: 21/10 e 23/10       

     No texto abaixo temos vários elementos em negrito, observe:



1. Dentre as expressões do texto colocadas abaixo, escolha as palavras que são adjuntos
adnominais.  Escreva ao lado de cada expressão os adjuntos  adnominais  de  cada uma
delas.

a) um ciclone=___________________________

b) redemoinhos de chuva=__________________

c) águas quentes=__________________________

d) fortes tempestades=______________________

e) duas correntes de ar=_____________________

f) o ar quente=_____________________________

g) uma grande tempestade=___________________

h) o tornado= ______________________________

Obs:  Revise  o  conteúdo  da  aula  anterior  sobre  os  termos  que  podem  ser  adjuntos
adnominais.

Fonte:  William Roberto  Cereja,  Thereza Cochar  Magalhães.  Português-Linguagens.  São
Paulo: Atual, 2009.

Aula 3 / dia: 26/10 e 27/10      

      Leia a tira abaixo e faça as atividades a seguir.



1.Como podemos classificar as palavras sublinhadas nas seguintes expressões?

a)comida de pássaro=_____________________________

b)comida de gato=________________________________

2.Identifique outros adjuntos adnominais presentes nas orações da tirinha. ______________

_________________________________________________________________________

3. Por que a tira é engraçada?_________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Fonte: William Roberto Cereja, Thereza Cochar Magalhães. Português-Linguagens. São 
Paulo: Atual, 2009.

Aula 4 e 5/ dia: 28/10 e 30/10       

      Leia estes cartuns, de Caulos, e faça as atividades a seguir.



Obs: Na segunda máquina, substitua o termo “ megalomaníaco” por “egocêntrico”.

Egocêntrico= pessoa que exibe comportamentos voltados para si mesmo, só pensa em si.

1.Cada  cartum  identifica  um  tipo  de  máquina  de  escrever.  Observe  a  expressão  que
aparece embaixo de cada figura. 

a)  Na  expressão  “a  máquina  do  mentiroso”,  identifique  os  adjuntos  adnominais  que
aparecem. Escreva ao lado. __________________________________________________

2. Observe a máquina do chato. 

a) Qual é a única letra do teclado?_____________________________________________

b) O que está escrito na folha de papel?_________________________________________

c) Conclua: Por que essa máquina é chamada assim?_____________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

3. Entre os itens a seguir, identifique os que correspondem a afirmações verdadeiras quanto
ao papel dos adjuntos adnominais nos cartuns lidos.

a) Os adjuntos adnominais formados pelas locuções adjetivas (do mentiroso, do chato, ...)
especificam o tipo de máquina de escrever.

b) Caso houvesse apenas a expressão “ a máquina” embaixo das imagens, o sentido dos
cartuns seria profundamente alterado e o humor ficaria comprometido.

c) Os adjuntos adnominais formados pelas locuções adjetivas estão em oposição com o
conteúdo das imagens.

d) Os adjuntos adnominais constituídos pelas locuções adjetivas, quando cruzados com as
imagens, criam humor.

Obs:  Entregar  as  respostas dessas atividades à direção da escola  ou postar  fotos nas
mensagens instantâneas privadas. 

Fonte:  William Roberto  Cereja,  Thereza Cochar  Magalhães.  Português-Linguagens.  São
Paulo: Atual, 2009.



Respostas de atividades:

Dia 05/10

1. ( b )
( b )
( a ) 
( b )

Dia 06/10

1. a) objeto direto
b) objeto direto
c) objeto indireto
d) objeto direto
e) objeto indireto

Dia 09/10

1. Agentes da passiva:

a) por mim
b) pelo pedreiro
c) pelo pai
d) pelo professor
e) por toda a família



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:  20 e 27 de outubro  2020  terça feira                                               

 



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

História / 9º ano  Cristiane Bartz de Ávila

Período do ano Carga horária semanal

III Trimestre  20h/ 10h na Escola São Miguel

Aula 1 / dia:      21.10.2020  e 22.10.2020                                            

Bom dia! Copie o seguinte trabalho de avaliação:

Marque a resposta correta:

1). Os cartazes foram um importante meio de publicidade utilizado pelos países beligerantes durante a
II Guerra Mundial, expressando a imagem que cada um tinha de seus inimigos e de si próprio. Frente a
isso, analise o cartaz abaixo:
 

O cartaz acima expressa a:
a) entrada dos ingleses na II Guerra Mundial.
b) a vitória dos estadunidenses sobre os japoneses.
c) a entrada dos estadunidenses na II Guerra Mundial.
d) a vitoria dos estadunidenses sobre os italianos.

2) A II  Guerra  Mundial  foi  o  maior  conflito  armado da  história  da humanidade,  caracterizada pelo
desenvolvimento da indústria bélica, ao ponto de se produzir a bomba atômica e toda a mortandade
decorrente. Sobre o conflito, é incorreto afirmar que:

a) Os Estados Unidos entraram na guerra após o ataque japonês a Pearl Habor.
b) O Eixo era formado pela Alemanha, Itália e Japão.
c) A guerra iniciou-se após a invasão da Alemanha no território soviético.
d) O evento final da II Guerra Mundial foram as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki.
e)Em 1940, os alemães conseguiram ocupar Paris.
. 
3) Em torno de fatos relacionados com a Segunda Guerra Mundial, estabeleça a correspondência: 

1. Blitzkrieg                             (     ) Guerra relâmpago. 
2. Kamikaze                            (     ) Cidade arrasada pela bomba atômica. 
3. Os países da Aliança           (     ) Piloto suicida utilizado pela aviação japonesa. 
4. As nações do Eixo              (     ) Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. 
5. Nagasaki                             (     ) Japão, Itália e Alemanha. 



4)  Ainda entre os historiadores não esgotou o debate sobre o motivo pelo qual uma nação formada
por pessoas com boa formação cultural escolheu o regime Nazista como forma de governo. A este
respeito podemos afirmar que os alemães apostaram no Nazismo devido:

(     ) Votaram nas propostas nazistas por descrédito nas democracias.
(     ) A fantástica máquina de propaganda nazista com seu aparato cenográfico e discursos teatrais 
fabricavam massas de fanáticos seguidores.
(     ) Unicamente pelo carisma de Hitler que sozinho contabilizava o sucesso da propaganda nazista.
(     ) O desejo de vingança pela derrota na primeira guerra mundial foi viabilizado como possível pela 
população pelas realizações do governo nazista.
      
Assinale a sequência correta das afirmativas acima:

a)  V_V_F_V                
b)  F_V_V_F                
c)  F_F_F_V            
d)  V_V_V_V              
e)  F_F_F_F 

5) O rompimento pelos nazistas do Pacto Germano-Soviético firmado entre a Alemanha e a União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), no ano de 1939, fez com que a União Soviética entrasse na
Segunda Guerra em 1943. O que foi o Pacto Germano-Soviético?

a)      Política de acordos efetivada por Hitler e Churchill.
b)      Efetivação do Pacto anti-Komintern entre Alemanha, URSS e Japão.
c)      Política  de  acordos  entre  Hitler  e  Stálin  de  não  agressão  e neutralidade  entre  Alemanha e  União
Soviética por dez anos.
d)     Pacto que assegurava à Alemanha o direito de incorporar territórios poloneses com a permissão da
França e da Inglaterra.
e)     Política de não agressão entre Alemanha, Inglaterra, Japão e França

6) “Holocausto” é uma palavra de origem grega que significa “sacrifício pelo fogo”. O significado moderno do
Holocausto é o da perseguição e extermínio sistemático, apoiado pelo governo nazista, de cerca de seis mi -
lhões de judeus. [...] Durante o Holocausto as autoridades alemãs também destruíram grandes partes de ou -
tros grupos considerados “racialmente inferiores”: os ciganos, os deficientes físicos e mentais e eslavos (polo -
neses, russos e de outros países do leste europeu). Outros grupos eram perseguidos por seu comportamento
político, ideológico ou comportamental, tais como os comunistas, os socialistas, as Testemunhas de Jeová e
os homossexuais. O HOLOCAUSTO. Enciclopédia do Holocausto. O HOLOCAUSTO. Enciclopédia do Holo-
causto.  Disponível  em:  https://encyclopedia.ushmm.org/content/pt-br/article/introduction-to-the-
holocaust#:~:text=%22Holocausto%22%20%C3%A9%20uma%20palavra%20de,de%20seis%20milh
%C3%B5es%20de%20judeus.&text=Em%201933%2C%20a%20popula%C3%A7%C3%A3o%20judaica,de
%20nove%20milh%C3%B5es%20de%20pessoas. Acesso em: 12 de outubro de 2020.
                                                                                                                                  Bom Trabalho!

https://encyclopedia.ushmm.org/content/pt-br/article/introduction-to-the-holocaust#:~:text=
https://encyclopedia.ushmm.org/content/pt-br/article/introduction-to-the-holocaust#:~:text=
https://encyclopedia.ushmm.org/content/pt-br/article/introduction-to-the-holocaust#:~:text=


Aula 2 / dia:        28.10.2020 e 29.10.2020

Bom dia!

Utilize a aula de hoje para responder o trabalho e assistir o seguinte filme (se
tiver acesso à internet) Pearl Harbor.

Link para assistir o filme: https://www.youtube.com/watch?v=TJVRc19H95I 

Você deve entregar o trabalho até dia 30.10.2020

Bom trabalho!

https://www.youtube.com/watch?v=TJVRc19H95I


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  

                               

 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 do “Vôlei Sentado” e “Basquete em Cadeira de Rodas”.

* 1- Assista 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?
*Você sabia que no último Campeonato Parapan-Americano de 2019 na cidade de Lima (Peru) o 
Brasil ficou em 1º Lugar na Classificação Final Geral...muito à frente dos Estados Unidos, México, 
Colômbia, Argentina e Canadá, ambos em 2º, 3º, 4º, 5º e 6º lugares.

Tabela no Site - https://interativos.globoesporte.globo.com/parapan/quadro-de-medalhas/jogos-
parapan-americanos 

Pesquise mais sobre o assunto.

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

Então vamos lá!!!

Abração.

https://www.cpb.org.br/
https://interativos.globoesporte.globo.com/parapan/quadro-de-medalhas/jogos-parapan-americanos
https://interativos.globoesporte.globo.com/parapan/quadro-de-medalhas/jogos-parapan-americanos
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