
PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
PARA ROTINA DE ESTUDO

9º ANO

Período: 06/04 a 10/04/2020



DICA DE HOJE: 06/04 - SEGUNDA-FEIRA

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5

Movimente-se Atividade 

doméstica

Crônica Inglês Matemática

Brincar com bola ou

Dança

(assista videoaula

de zumba ou dança 

de rua)

O aluno deverá 

verificar as 

condições de seus 

vestuários, se 

necessitam de 

reparos ou se 

podem ser 

disponibilizados 

para doação.

Leia a crônica no 

Anexo 1 e 

responda:

Considerando o 

texto, qual a 

diferença entre o 

significado das 

palavras “Chatear 

e encher”?

1) Change the sentences to Portuguese

(Mude as frases para o Português ) 

a) My sister doesn´t work in the morning. 

b) I have breakfast at 8 a.m.

c) My friends go to school at night.

d) I have English classes on Mondays.

e) I play sports on Tuesdays and

Thursdays.

f) What time do you go to bed?

g) What time does your friend have lunch?

h) Do you visit your friends on Saturdays?

i) Where do you have lunch? 

j) I like to sleep on Sundays .

Anexo 2



Crônica: “Chatear” e “encher” 

 

 Um amigo meu me ensina a diferença entre “chatear” e “encher”. Chatear é assim: 
você telefona para um escritório de qualquer na cidade. 
        — Alô, quer me chamar por favor o Valdemar? 

        — Aqui não tem nenhum Valdemar. 
        Daí a alguns minutos você liga de novo. 
        — O Valdemar, por obséquio.  
        — Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. 
        — Mas não é do número tal? 

        — É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. 
        Mais cinco minutos, você liga o mesmo número: 
        — Por favor, o Valdemar já chegou? 

        — Vê se te manca palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar 
nunca trabalhou aqui? 

        — Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. 
        — Não chateia. 
        Daí a dez minutos, ligue de novo. 
        — Escute uma coisa: o Valdemar não deixou pelo menos um recado? 

        O outro dessa vez esquece a presença da datilógrafa e diz coisas 
impublicáveis. 
        Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais dez minutos, faça nova 
ligação: 
        — Alô! Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar! Alguém telefonou para mim? 

 

                   Paulo Mendes Campos, in Para gostar de ler – Crônicas 
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ANEXO 2



DICA DE HOJE: 07/04 - TERÇA-FEIRA

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5

Atividade física Organizando as 

atividades

Pesquisa Língua Portuguesa 

– Profº Luciana

Inglês

Prof. Mariana

Alongamento – assista 

vídeoaulas

Organizar a rotina 

da família, após 

consulta com todos 

da casa. Dividir as 

tarefas de forma 

justa.

Produzir um quadro 

com nomes, tarefas, 

dias.

O(a) aluno(a) 

deverá pesquisar a 

importância das 

práticas de 

exercícios físicos 

para a saúde; fazer 

um lista com dicas 

e expor em casa.

Anexo 3 Pesquisar para não esquecer: os 

dias da semana e os 

números em Inglês.



ANEXO 3



DICA DE HOJE: 08/04 - QUARTA-FEIRA
ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5

Leitura e Produção textual Atividade doméstica Atividade Física Matemática Língua Portuguesa

Prof. Luciana

Anexo 4

Pesquise com alguém da 

sua família uma receita 

especial que ela e faça. 

Pergunte com quem ela 

aprendeu e com se faz. 

Escreva os ingredientes e 

o modo de fazer. Anote 

tudo. Não esqueça de 

colocar o nome da 

receita e da pessoa que 

passou a informação, se 

tiver o nome da pessoa 

que criou, melhor ainda, 

coloque também. 

Pular corda ou fazer 

agachamentos, ou subir e 

descer escadas se tiver 

em casa. O importante é 

se movimentar.

Anexo 5 Anexo 6



Anexo 4 

Observe os filmes anunciados nestes cartazes. 

a) Escolha uma das personagens de um dos filmes e pense em suas principais 

características. (Se não conhecer nenhum dos filmes, escolha outro.) 

b) Escreva um parágrafo descritivo sobre essa personagem usando uma das figuras de 

linguagem que você identificou na atividade anterior. Se quiser, você pode usar as duas 

figuras juntas. Lembre-se de que os recursos expressivos devem enfatizar a(s) 

característica(s) mais marcante(s) da personagem.  

 



ANEXO 5



ANEXO 6





DICA DE HOJE: 09/04 - QUINTA-FEIRA
ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5

Atividade doméstica Atividade Física Produção artística Língua Portuguesa

Prof. Luciana

Matemática

Pesquise:

1. O que é compostagem 

e como fazer?

2. Como e por que separar 

o lixo caseiro?

Alongamento Faça um Mixtape.

Nome da música, 

cantor(a), banda, autor 

e ritmo.

Conforme exemplo 

Anexo 8

Escreva quantas 

músicas quiser.

Faça um mixtape para 

alguém de sua família.

Anexo 6 Anexo 7



ANEXO 7



Música Cantor(a)/ banda Autor(a) Ritmo

ANEXO 8



DICA DE HOJE: 10/04 - SEXTA-FEIRA
ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5

Leitura e Produção 

Textual

Atividade Física Jogo Atividade 

doméstica

Inglês

Depois de anunciar sanção, 

Bolsonaro diz que ainda 

espera MP para oficializar 

auxílio de R$ 600

Acesse o site: 

https://g1.globo.com/politica/

noticia/2020/04/02/bolsonaro-

diz-que-vai-publicar-a-sancao-

do-auxilio-de-r-600-para-

informais-depois-que-assinar-

mp.ghtml para ler a notícia.

Escreva sua opinião sobre a 

notícia lida e explique porque 

pensa assim. Tente escrever 

pelo menos 10 linhas.

Embaixadinhas, 

agachamentos, 

alongamentos.

Faça o Quiz com alguém 

de casa.

Verdadeiro ou Falso?

Anexo 9

https://www.men sagens

comamor. 

com/verdadeiro-ou-falso

O aluno(a) deverá 

organizar os seus 

pertences.

2) Escreva os 

numerais por extenso 

em Inglês:

a) 12 -

b) 15 -

c) 8 -

d) 25 -

e) 38 -

f) 56 -

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/02/bolsonaro-diz-que-vai-publicar-a-sancao-do-auxilio-de-r-600-para-informais-depois-que-assinar-mp.ghtml


 ENTRETENIMENTO LISTAS E CURIOSIDADES 

VERDADEIRO OU FALSO? 
Aprenda e se divirta com essas perguntas que parecem simples, mas podem lhe surpreender. Você vai ver que nem 
tudo que falam por aí deve ser levado ao pé da letra! 

 

Privada 
 

 

 

Verdadeiro ou falso: A água da privada gira em sentidos diferentes no hemisfério norte e no 
hemisfério sul. 
 
 
Resposta: Falso. 
Isso é o mais puro mito, baseado em uma força da física conhecida como efeito Coriolis. 
Esse efeito faz com que tudo que se move na Terra seja puxado para oeste, por culpa da 
rotação natural do planeta. Se esse efeito realmente existisse, tudo deveria ser sugado para 
oeste, sejam pessoas, carros ou qualquer outro objeto, certo? Sim, e somos mesmo. O 
problema é que o efeito Coriolis gera uma força ínfima, suficiente para ser ignorada por 
qualquer objeto mais pesado que alguns grãos de poeira. 

ANEXO 9



 

Aviões 
 

Verdadeiro ou Falso: Os aviões são fabricados com o mesmo material das caixas pretas. 
 
 
Resposta: Falso. 
As caixas-pretas são incrivelmente resistentes, capazes de aguentar quase qualquer 
impacto ou ambiente. Mas isso tem um preço: ela é feita de materiais extremamente 
densos, o que fazem com que ela seja muito pesada. Já os aviões são veículos focados em 
leveza para voar, com cascos muito mais finos e que podem ser destruídos com facilidade. 
Um veículo feito do mesmo material que uma caixa preta precisaria de turbinas muito mais 
poderosas para ser capaz de sair do chão. 
 

 

Raios! 
 

Verdadeiro ou Falso: Um raio pode derrubar o avião. 
 
 
Resposta: Verdadeiro. 
Tecnicamente, um raio pode, sim, derrubar um avião. Mas as chances disso acontecer são 
extremamente raras. O último acidente desse tipo registrado foi em 1967, quando um raio 
causou a explosão do tanque de combustível e, desde então, as técnicas de proteção foram 
aperfeiçoadas. Se você ficou com medo, lembre-se: Por mais que seja possível, é mais 
provável alguém ganhar na loteria do que ter o avião derrubado por um raio. 
 



 

Coca-Cola 
 

Verdadeiro ou Falso: A fórmula da Coca-Cola nunca foi descoberta. 
 
 
Resposta: Falso.  
Muitos pensam que a fórmula da Coca-Cola é um segredo completo, mas não é bem assim. 
Para saber os ingredientes usados no refrigerante, tudo que você precisa fazer é olhar no 
rótulo da garrafa. Mesmo assim, faltarão ainda duas informações: a quantidade de 
ingredientes que devem ser usados e o modo de preparo. Agora vamos supor que estamos 
falando de uma empresa com montes de dinheiro e tempo para fazer testes até encontrar a 
“resposta” certa. Ela provavelmente poderia descobrir o segredo, mas certamente nunca 
tentaria, porque a Coca-Cola teve sua fórmula patenteada, o que poderia resultar em 
processos bilionários para quem conseguisse descobri-la. 
 

 

Lado Cerebral 
 

Verdadeiro ou Falso: Quem usa o lado esquerdo do cérebro é melhor em Matemática. 
 
 
Resposta: Falso. 
De acordo com a médica e escritora Lisa Collier Cool, esse mito surgiu nos anos de 1800, 
quando médicos descobriram que danos causados em um lado do cérebro causavam a 
perda de habilidades específicas. Entretanto, estudos recentes demonstram que os dois 
hemisférios do cérebro estão mais ligados do que imaginávamos, sendo que tanto a solução 
de problemas lógicos quanto a realização de trabalhos criativos disparam atividades nos 
dois lados do órgão humano. Em outras palavras: todos estão aptos a serem habilidosos em 
ambas as áreas. 



BOA SEMANA!


