
PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
PARA ROTINA DE ESTUDO

9º ANO

Período: 30/03 a 03/04/2020



DICA DE HOJE: 30/03 - SEGUNDA-FEIRA

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2

Leitura Ciências 

Prof.ª LUCIANA DE MESQUITA 
CONTEÚDO: CONECTIVOS

Quem foram os fenícios?

Esse povo viveu na área onde hoje é o 
Líbano entre 1.800 e 600 antes de 
Cristo. Eles falavam uma língua parecida 
com o hebraico e criaram o alfabeto – a 
ideia de ter letras que, juntas, produzem 
palavras e sons (o nosso alfabeto deriva 
daí). Os fenícios também eram 
dedicados à atividade comercial, porque 
ficavam num lugar estratégico na costa 
do Mar Mediterrâneo. Eles não 
formavam um país, mas viviam em 
cidades-estados, ou seja, eram 
independentes entre si. A cultura fenícia 
começou a desparecer por volta de 539 
antes de Cristo quando Ciro, rei da 
Pérsia, conquistou a região.
Disponível em: 
<http://recreio.uol.com.br>.

Questão 1 – No trecho “Eles falavam uma 
língua parecida com o hebraico e criaram o 
alfabeto […]”, o conectivo em destaque 
expressa a ideia de:
a) causa
b) adição
c) consequência
d) oposição

Questão 2 – Transcreva a passagem do 
texto que apresenta o emprego de outro 
conectivo que expressa a ideia assinalada 
anteriormente. Em seguida, sublinhe-o:

Questão 3 – No trecho “Os fenícios também 
eram dedicados à atividade 
comercial, porque ficavam num lugar 
estratégico […]”, o conectivo grifado poderia 
ser substituído por:
a) no entanto
b) conquanto
c) por conseguinte
d) pois

Questão 4 – “Eles não formavam um país, 
mas viviam em cidades-estados […]”. 
Aponte o conectivo que une essas duas 
orações. Em seguida, identifique a relação 
por ele estabelecida:

Questão 5 – Em “[…] em cidades-estados, 
ou seja, eram independentes entre si.”, o 
conetivo evidenciado indica:

a) uma explicação
b) uma opinião
c) uma comparação
d) uma conclusão

Atividade em anexo



DICA DE HOJE: 31/03 - TERÇA-FEIRA

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2

Leitura e Interpretação Matemática
Prof.ª LUCIANA DE MESQUITA

Texto argumentativo Interpretação

Para relembrar

Tese: ideia principal do texto

objetivando o convencimento do leitor

Argumentos: motivos, razões

utilizadas para convencer

Gravidez Precoce

A gravidez precoce é considerada

como um problema de saúde pública

no Brasil e em outros países. No Brasil,

uma em cada quatro mulheres que dão

à luz nas maternidades tem menos de

20 anos de idade. Estas meninas que

não são mais crianças, nem tão pouco

adultas, estão em processo de

transformação e, ao mesmo tempo,

prestes a serem mães. O papel de

criança que brinca de boneca e de mãe

na vida real, confundem-se e na hora

do parto é onde tudo acontece.

A fantasia deixa de existir para dar

lugar à realidade. É um momento

muito delicado para essas

adolescentes, e que gera medo,

angústia, solidão e rejeição.

As adolescentes grávidas vivenciam

dois tipos de problemas emocionais:

um pela perda de seu corpo infantil, e

outro por um corpo adolescente recém-

adquirido, que está se modificando

novamente pela gravidez. Estas

transformações corporais rapidamente

ocorridas, de um corpo em formação

para o de uma mulher grávida, são

vividas muitas vezes com certo espanto

pelas adolescentes. Por isso é muito

importante a aceitação e o apoio

quanto às mudanças que estão

ocorrendo, por parte do companheiro,

dos familiares, dos amigos e

principalmente pelos pais.

A escola muitas vezes não dispõe de

estrutura adequada para acolher uma

adolescente grávida. O resultado é que

a menina acaba abandonando os

estudos durante a gestação, ou após o

nascimento da criança, trazendo

consequências gravíssimas para o seu

futuro profissional.

Os riscos de complicações para a mãe e

a criança são consideráveis quando o

atendimento médico pré-natal é

insatisfatório. Isto ocorre porque,

normalmente, a adolescente costuma

esconder a gravidez até a fase mais

adiantada, impedindo uma assistência

pré-natal desde o início da gestação. É

muito comum também o uso de

bebidas alcoólicas e cigarros o que

aumenta os riscos de surgimento de

problemas.

Lúcia Helena Salvetti De Cicco

Diretora de Conteúdo e Editora Chefe

:

Fonte: http://www.saudevidaonl

ine.com.br/gravprec.htmApós ler 

atentamente o texto, responda

1.Qual é a tese do texto? Justifique

sua resposta.

2. Segundo os argumentos

apresentados pela autora no 1º

parágrafo, aprova ou critica a

gravidez na adolescência?

Identifique os argumentos da

autora, justificando a sua

resposta.

3.A autora não cita exemplos, isso

interfere na compreensão do

leitor?Justifique sua resposta.

4. Qual é a sua posição sobre o

assunto do texto? Concorda com a

autora? Por quê?

Atividade em anexo

http://www.saudevidaonline.com.br/gravprec.htm


DICA DE HOJE: 01/04 - QUARTA-FEIRA

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2

Produção textual Matemática

O aluno (a) deverá ler a notícia abaixo e produzir um artigo 

de opinião sobre o tema.

Prefeitura de Ubatuba proíbe acesso às praias em 

prevenção ao coronavírus

...g1.globo.com › vale-do-paraiba-regiao › noticia ›

Atividade em anexo



DICA DE HOJE: 02/04 - QUINTA-FEIRA

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2

Matemática Atividade física

Atividade em anexo Dança

Embaixadinha



DICA DE HOJE: 03/04 - SEXTA-FEIRA

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2

Leitura Produção textual

O aluno (a) deverá ler o poema:

Ou isto ou aquilo
Ou se tem chuva e não se tem sol,
Ou se tem sol e não se tem chuva!

Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva!

Quem sobe nos ares não fica no chão,
quem fica no chão não sobe nos ares.

É uma grande pena que não se possa
estar ao mesmo tempo nos dois lugares!

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce,
ou compro o doce e gasto o dinheiro.

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo…
e vivo escolhendo o dia inteiro!

Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranquilo.

Mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo.
Cecília Meireles

O aluno (a) deverá conversar com um 
membro da família sobre suas dúvidas e 
incertezas diante da vida, dos 
acontecimentos; das escolhas faz todos os 
dias.
Se não puder conversar, escreva.



 

ANEXO: ATIVIDADE DE CIENCIAS 
30/03 – SEGUNDA-FEIRA



ANEXO: ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 
31/03 – TERÇA-FEIRA





ANEXO: ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 
01/04 – QUARTA-FEIRA



ANEXO: ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 
01/04 – QUARTA-FEIRA



BOA SEMANA!


