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Ciências

Substâncias e Misturas 

As atividades dessa semana consistem na utilização do livro didático. As instruções a seguir devem 

ser realizadas. 

1º) Leitura e compreensão do texto “Substâncias e Misturas” nas páginas 64 e 65 do livro didático. 

2º) Desenhar no caderno a tabela da página 64 com o título “Substâncias simples e compostas”. 

3º) Responder as seguintes questões: 

1- O que é uma substância química? 

2- Qual é a diferença entre substâncias simples e compostas? Cite três (03) exemplos de cada. 

3º) Desenhar no caderno a ilustração da página 65 com o título “Composição do álcool vendido 

comercialmente”. 

4º) Responder as seguintes questões: 

3- O que são misturas químicas? 

4- Cite cinco (05) tipos de misturas presentes em nosso cotidiano? 

5- O que é uma mistura homogenia? Cite um exemplo. 

6- O que é uma mistura heterogenia? Cite um exemplo. 

5º) Desenvolver a atividade de olho no tema da página 65. 

Obs: As respostas para as perguntas 5 e 6 não estão no livro. Para que sejam respondidas vocês 

devem ver os vídeos indicados. 

Sugestão de vídeos de apoio didático: 

“Tudo se Transforma, Ligações Químicas, Ligações Químicas”, do Canal CCEAD PUC RIO. Link 

do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0DkyFwgs95M 

“Reações Químicas – as moléculas se juntam e formam novas substâncias”, do canal O incrível 

pontinho azul. Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-Y5M5IttSlg 

“Misturas – As moléculas se aproximam ... mas nem sempre dá pra ver”, do canal O incrível 

pontinho azul. Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=3XlzE66xWqk 
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Aula Programada 

               Disciplina de geografia- Profª Andréia               -    9º ano 

 

Copiar o texto no caderno bem como, as questões e resolvê-las. 

 

                                               O CONTINENTE EUROPEU  

          Com uma área de pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, que 

corresponde a apenas 7% das terras emersas, a Europa é uma das menores porções 

continentais do globo.  

           Estende-se do oceano Atlântico aos montes Urais (que o separam da Ásia). 

Diferentemente dos outros continentes, as terras da Europa não estão distribuídas de 

forma compacta.  

         O litoral do continente europeu é extenso e bastante recortado, contém um grande 

números de mares, golfos, penínsulas, fiordes e outros acidentes geográficos. Facilita a 

construção de portos, favorecendo a utilização do transporte marítimo. Ao norte, em 

razão dos clima frios, parte do Atlântico e do Ártico congelam-se no inverno, dificultando 

a navegação. 

 Mares europeus mais importantes:  

Mediterrâneo, Negro, Adriático, do Norte, Báltico, da Noruega, Egeu e Cáspio.  

Dentre as várias penínsulas, destacam-se:  

- a Escandinava, onde se localizam a Noruega e a Suécia; - a Jutlândia, onde se situa a 

Dinamarca; - a Ibérica, constituída pela Espanha e por Portugal; - a Itálica, onde se 

localiza a Itália; - a Balcânica ou dos Bálcãs, constituída por Bulgária, Croácia, Bósnia-

Herzegovina, Sérvia e Montenegro, Macedônia, Turquia (parte europeia), Grécia e 

Albânia. Ilhas e arquipélagos: - no oceano Atlântico, o arquipélago Britânico, cujas 

maiores ilhas são a Grã-Bretanha e a Irlanda, o arquipélago dos Açores e a ilha da 

Islândia; - no mar Mediterrâneo, as ilhas Baleares, da Sardenha, Sicília, Córsega e de 

Creta; - no mar Egeu, o arquipélago Grego.  



Atividades:  

1. Devido a que o continente europeu não está distribuído de forma compacta? 

 2. Quais os principais mares europeus?  

3. Quais países fazem parte da península: a- Itálica: b- Jutlândia: c- Ibérica:  

4.Quais são as ilhas europeias localizadas no Oceano atlântico? 

 5. Quais os limites europeus a: - Norte: - Oeste: - Sul: - Leste:   

 

 

                                            Mapa politico da Europa 
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Arte

Aula semana do dia 04/05/20 

Na aula de hoje faremos um trabalho muito importante para nós mesmos e para 

quem nos cuida. Vamos pensar em quem nos cuida? Nossa mãe, pai, avó, avô, tio, tia, 

primo, prima, vizinha... Quem quer que seja essa pessoa em nossas vidas, o importante é 

que ela nos cuide, às vezes de perto outras vezes de longe, com abraço ou com um olhar, 

aconselhando, corrigindo, dando limites. Quantas vezes ouvimos falar: Dona (Fulana) é 

como uma mãe pra mim? Pois é essa pessoa que vamos homenagear no trabalho dessa 

semana. 

Obra: 

1. folha para base do trabalho, pode ser branca, de revista, jornal, reaproveitada 

de outro trabalho, única exigência é que deve ser do tamanho A4 que é da folha de oficio 

aquela que usamos normalmente para desenhar na escola e que são impressos os 

textos; 

2. objetos (flores do pátio, papéis, tecidos e outros que inventar) e figuras (de 

revistas, jornais, folhetos, claro tem que selecionar os que cabem na folha!!!; 

3. o que deve ser feito? desenho, colagem, pintura, montagem, tudo dentro da 

folha que é nossa base. 

4. Como deve ser feito?  

1. Selecionar os objetos e materiais que serão utilizados; 

2. Colocar a folha na horizontal   → a parte maior dela nessa posição; 

3. Bem no centro da folha vamos escrever o nome da pessoa que queremos 

homenagear e o que desejamos para essa pessoa; 

4. Depois da montagem da cena feita (a folha escrita, desenhada, pintada, 

colada ou o que decidisse fazer), é hora de fotografar; 

5. Tire uma foto em que sua montagem na folha apareça bem, uma forma de 

facilitar é fazer a montagem no chão, assim conseguimos fotografar mais de perto e reto 

pois ficamos bem em cima da obra; 

6. Assim que fotografar, mande a foto com seu nome e turma para a professora 

Paloma, que irá fazer um vídeo de cada turma para que vocês possam apresentar essa 

homenagem feita em conjunto para a pessoa escolhida no dia 10/05/20. 

IMPORTANTE: TODAS AS FOTOS DEVEM SER ENVIADAS ATÉ SEXTA-FEIRA 

DESSA SEMANA DIA 08/05/20 (até 12:00 = meio dia ☺) 

 

 

Exemplo de foto, agrupei 

imagens, desenhos, objetos em 

uma folha e fotografei no 

tamanho da folha, mesmo que as 

coisas fossem maiores do que o 

que aparece na foto. Agora crie a 

sua! 



Educação Física

Plano de Aula 

Educação Física 

Igor Schrank 

 

Exercícios técnicos de punhobol 

• Usando meias de calçar, fazendo uma bolinha (colocando uma dentro de outra e 

enrolando) para usar como bola de tênis,  

• Usando somente o braço direito, tendo como posição base de punhobol (joelhos 

flexionados, braço contrário aberto na altura do ombro), faça toques com a bola 

usando o antebraço sem deixar a bola cair. 1minuto 3 x 

• Igual ao exercício anterior, usando o braço esquerdo. 

• Tendo como base uma parede, usando a bolinha adaptada, de toques a frente. 

1minuto cada braço. 3 x para cada 

• Tendo como base a parede, usando a bolinha adaptada, dê saque de punhobol. 1 

minuto cada braço, 3 x para cada. 


