
                                          

 

ATIVIDADES REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DE ANGATUBA 

PROPOSTA PARA 01/06/2020 a 12/06/2020 

9º ANO 

LEIA ATENTAMENTE ÀS ORIENTAÇÕES:  

 Essas são as novas atividades propostas para a próxima quinzena. As 

disciplinas estão organizadas por datas, para facilitar os estudos. 

 Essas atividades serão corrigidas pelos professores quando voltarmos, então 

é importante que todos façam! 

 Algumas das atividades são propostas dos livros. Então, se tiver o livro, pode 

usá-lo para facilitar a leitura. Para quem está sem o livro, não se preocupe, as 

páginas do livro que serão utilizadas, estão disponíveis nesse material. 

 O material não foi impresso para todos, por precaução. Nesse momento de 

pandemia, devemos evitar aglomerações e contato com pessoas diferentes do 

nosso convívio diário. 

SEMANA SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

DE 01/6 GEOGRAFIA PORTUGUÊS HISTÓRIA MATEMÁTICA ARTE 

a 05/6 Dia 01/6 Dia 02/6 Dia 03/6 Dia 04/6 Dia 05/6 

DE 08/6 CIÊNCIAS PORTUGUÊS INGLÊS FERIADO 
PONTO 

FACULTATIVO 

a 12/06 Dia 08/6 Dia 09/6 Dia 10/6 

Dia 11/6 

Não haverá 

plantão nos 

grupos 

Dia 12/6  

Não haverá 

plantão nos 

grupos 

 



 GEOGRAFIA – 01/06/2020 

Instruções para realização das atividades de Geografia:  

 Fazer as atividades no caderno de Geografia. 

 Não se esquecer de fazer margem no caderno e colocar a data. 

 Copiar as questões é OPCIONAL, pode fazer APENAS as respostas no 

caderno. 

 Leia o texto abaixo para responder as questões que seguem. 

 

MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL 
 
O meio Técnico-científico-informacional corresponde à atual fase dos processos de transformação 
da natureza e de construção do espaço geográfico. 
 

O geógrafo Milton Santos deixou, como um dos seus principais legados teóricos, a noção de Meio 

técnico-científico-informacional, que corresponde à evolução dos processos de produção e reprodução do 

meio geográfico (espaço produzido pelo homem). Para compreender o seu conceito, é necessário 

entender a evolução das transformações do espaço, que vão desde o meio natural, passando pelo meio 

técnico, até chegar ao período atual, em que há uma maior inserção das ciências e do meio informacional 

sobre as formas com que as produções espaciais ocorrem. Portanto, as três etapas mencionadas (meio 

natural, meio técnico e meio técnico-científico-informacional) formam uma periodização (etapas) do meio 

geográfico, conforme a sua apropriação pelas atividades humanas. Assim, estabelece-se uma melhor 

noção das relações entre natureza e sociedade ao longo do tempo. 

O meio natural corresponde ao período em que o emprego das técnicas esteve diretamente 

vinculado à dependência sobre a natureza, da qual o homem fazia uso sem propiciar grandiosas 

transformações. Assim, as ações de interferência sobre o meio eram, sobretudo, locais, e a participação 

das atividades antrópicas (realizadas pelo homem), bem como as suas transformações, era limitada pela 

harmonização e preservação da própria natureza. Milton Santos utilizou como exemplos do conceito de 

meio natural as técnicas de pousio, rotação de culturas e agriculta itinerante, em que o uso do solo 

limitava-se à sua preservação para manter um equilíbrio entre uso e preservação da natureza. 

O meio técnico representa a emergência (ampliação) do espaço mecanizado, com a introdução de 

objetos e sistemas que provocaram a inserção das tecnologias no meio produtivo. Podemos citar como 

exemplo mais determinante a I Revolução Industrial, mesmo que antes disso já houvesse algumas 

técnicas em que a atuação mecânica existisse e agisse sobre o meio geográfico. 

Assim, nesse período, ocorreu uma crescente forma de substituição ou de sobreposição dos 

objetos técnicos sobre os objetos culturais e naturais, mesmo que essa substituição não tenha se 

manifestado de forma igualitária, justa e homogênea nas diferentes regiões e territórios. Nesse momento, 

a Divisão Internacional do Trabalho intensificou-se, bem como a dependência das atividades humanas 

sobre o uso de maquinários e instrumentos. 

O meio técnico-científico-informacional representa, então, a atual etapa na qual se encontra o 

sistema capitalista de produção e transformação do espaço geográfico, estando relacionado, sobretudo, 

à Terceira Revolução Industrial, que, não por acaso, passou a ser reconhecida como Revolução Técnico-

Científica-Informacional, cuja impactação manifestou-se de forma mais intensa a partir dos anos 1970. 

Nesse momento ocorreu uma união entre técnica e ciência, guiadas pelo funcionamento do mercado, que, 

graças aos avanços tecnológicos, expande-se e consolida o processo de Globalização. Um exemplo de 

como as técnicas e as ciências estão constantemente se interagindo e propiciando a expansão do capital 

pode ser visto na recente ação promovida pelo Face book em levar o acesso à internet a comunidades 

afastadas por meio do uso dos drones, veículos aéreos não tripulados. 

Portanto, além de serem técnicos, os objetos também carregam em si a informação e trabalham a 

partir dela, o que justifica o nome do atual período de transformação do meio geográfico. Podemos, então, 

dizer que o processo de globalização só se manifesta em seu atual estágio graças aos avanços 

propiciados pelo meio Técnico-científico-informacional. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/revolucao-industrial.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/divisao-internacional-trabalho-dit.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/terceira-revolucao-industrial.htm


No início do texto “Globalização Econômica/ A Mundialização do capitalismo e a expansão das 

multinacionais”- p. 11-15, do livro didático, o autor faz referências à Revolução Técnico-científica-

informacional, conceito fundamental para entender como o capitalismo influencia o atual processo de 

globalização.  

 

I. Portanto, após leitura atenta e pesquisa dos vocábulos desconhecidos do texto acima (Meio 

técnico-científico-informacional), responda o que se pede: 

1- O que significa o termo Meio Técnico-científico-informacional e quem criou essa importante teoria 

muito respeitada no meio científico? Se possível faça uma pesquisa e fale um pouco sobre ele. 

2- Em qual dessas fases ocorreu a expansão e consolidação do processo de globalização? Neste 

contexto, explique qual foi a ação promovida pelo Facebook? Dê sua opinião. 

 

II. Com base no texto e na Tirinha responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Explique em poucas palavras qual a relação do assunto abordado no texto e na tirinha?  

2- Qual a diferença de tecnologias entre as gerações tratadas na tirinha? Quais são as etapas do 

Meio Técnico-científico-informacional 

3- Relendo o último quadrinho da tirinha nota-se uma confusão entre as etapas que constitui o Meio 

Técnico-científico-informacional. Com base no texto, explique em que etapas se encaixam a 

máquina de tricô e a cibernética. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudando em casa: Língua Portuguesa –9º ano  

2 e 9 de junho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I - INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
LIVRO:GERAÇÃO ALPHA, PÁGINA 58 

 
 

Orientações importantes 

 Faça uma leitura atenciosa do texto. 

 Tente contar oralmente o que você entendeu do texto; 

 Selecione as palavras desconhecidas, além das palavras do vocabulário; 

 Retire todas as frases com as palavras desconhecidas que você selecionou e tente descobrir pelo 

contexto o significado delas; para isso, substitua essas palavras por outras que você imagina que 

possam ter o mesmo significado; 

 Agora, reescreva o texto lido com as suas palavras no caderno de produção textual; 

 Depois de seguir esses passos, você poderá resolver os exercícios de Interpretação de texto, 

Produção e Leitura. 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

Obs. A tirinha acima encontra-se na página 34 do livro, atividade número 1. 

  

 7 - Observe e responda:  

Qual a relação da imagem com o texto “Menas”? 
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PARTE II - PRODUÇÃO DE VÍDEO E TEXTO 

LIVRO: GERAÇÃO ALPHA, PÁGINA 68 

 

 
 

 

 



(CADERNO DE PRODUÇÃO) 

Clique no link abaixo para assistir o vlog intitulado “Menas”, de Julia Tolezano, conhecida como 

Jout Jout, transcrito na parte I desta atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=BU5m2Sp9c1U 

Após assistir, responda as questões abaixo, da página 69. 

 
 

      3. PROPOSTA DE PRODUÇÃO 
 

        Agora, você vai gravar um vlog de opinião!  

          

 

 

            

  Atenção, siga as orientações: 

 Tema: Seus estudos nesse período de distanciamento social; 

 Aponte aspectos positivos e negativos; 

 Planeje sua fala antes de gravar; 

 Seu vídeo deverá ter no máximo 1 minuto; 

 Depois de gravar, assista o vídeo e avalie, se necessário grave novamente; 

 Você deverá postar o vídeo no dia 09/06, no horário do plantão de Português; 

 Capriche!  

 

    

       4. Escreva como foi sua experiência ao gravar o vídeo, relate suas dificuldades, conte se 

precisou de ajuda e quem o ajudou, fale sobre o que sentiu. 

 Faça no caderno de produção 

 Mínimo: 5 linhas 

 

O vídeo que apresenta opiniões a respeito de temas 

variados com espontaneidade pode ser chamado de vlog de 

opinião. 

https://www.youtube.com/watch?v=BU5m2Sp9c1U
https://www.youtube.com/watch?v=BU5m2Sp9c1U


 

PARTE III – LEITURA COMPARTILHADA 

Você já deve ter iniciado o livro literário que recebeu. Nessa quinzena, 

continuaremos a leitura e para isso não se esqueça de anotar em seu caderno o 

nome do livro e o autor, em seguida as páginas que você leu. Vamos continuar 

lendo cinco páginas nesse período e ao fim da leitura, não se esqueça de fazer 

um registro bem detalhado contando os pontos mais interessantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



HISTÓRIA – 03/06/2020 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



MATEMÁTICA – 04/06/2020 

 

Olá pessoal! Esta atividade tem objetivo de dar continuidade a pesquisa realizada com seus amigos sobre 

“O que você tem feito durante o isolamento social?” 

Vamos preencher os dados da tabela que estão faltando para depois construir o gráfico de colunas. 

1º passo:  

Vamos calcular a porcentagem: 

Supondo que a pesquisa foi realizada com 20 pessoas e que dessas 20 pessoas, 8 delas dizem passar o 

tempo lendo jornais, livros ou revistas.  Vamos calcular através de regra de três quantos por cento 8 

pessoas representam do total de entrevistados. 

     

                                                20     100% 

                                                 8                                                           X 

2º passo:  

Encontrar o valor de x da regra de três: 

                                               20. x = 100 . 8 

                                               20 x  = 800 

                                                   X =  

                                                   X = 40 

Logo concluímos que 40% das pessoas entrevistadas passam o tempo com leituras de jornais, 

livros e revistas. 

Observação – caso o resultado da divisão dê uma dízima periódica, por exemplo, você poderá 

arredondar para a primeira casa decimal após a vírgula. 

3º passo:  

Agora você deve calcular as porcentagens da sua pesquisa e completar a tabela, lembrando que  a 

quantidade de 8 pessoas e a porcentagem (40%) foram apenas exemplos de como calcular. 

 

Atividades 
Lendo jornais, 

revistas, livros 

Jogos virtuais, 

Games 

Redes sociais, 

Facebook, 

Instagram, 

wattsap 

Assistir TV, 

filmes, séries 

Praticando 

atividades 

físicas em casa 

Quantidade 8     

Porcentagem 40%     

 

  NÚMERO DE PESSOAS   PORCENTAGEM 



4º passo: 

Fazer a construção do gráfico de colunas de acordo com os dados da sua pesquisa: 

Segue o exemplo de gráfico: 

 

5º passo: 

Após a construção do gráfico, registrar três observações sobre os dados da sua pesquisa, isto é,  

pontos que chamaram a atenção e o que você pode concluir sobre esses dados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE – 05/06/2020 

AMPLIANDO O REPERTÓRIO 
Os museus são locais que abrigam, catalogam e expõem para a sociedade bens artísticos e históricos. 

Sua existência se faz necessária tendo em vista seu papel na constituição da memória. De fato, eles se 

tonam espaços fundamentais para o acesso à memória e à produção cultural, além de permitir a 

construção do conhecimento com base em seu acervo.   

MUSEUS HISTÓRICOS 
 Os museus históricos possuem a função de preservar e divulgar bens materiais que auxiliam na 

construção do conhecimento histórico de um grupo social, cidade ou país. Podem ser documentos 

escritos, sonoros, iconográficos, orais que são fontes sobre momentos, hábitos, rituais, sistemas 

econômicos e sociais, comidas, vestuário entre tantos outros elementos de um determinado período.  
Para conhecer um museu histórico em tempos de isolamento social, busque plataformas na web que te 

levem a uma visita interativa e dinâmica sem sair de casa! 

Agora é a sua vez:  

Relembramos o conceito e importância de um museu histórico, e isso nos faz perceber que possuímos um 

grande acervo de memórias em nossa própria casa. Objetos antigos, utensílios domésticos, vestuários e 

acessórios, mobiliário, documentos, fotos e alguns, até automóveis... enfim, basta observar como a maior 

parte do que temos também possuem importância e significados que contam fatos sobre nós e nossos 

familiares. 

Pesquise em família qual é o mais antigo objeto que possuem em casa e faça um levantamento de 

informações sobre ele, como: do que é feito; de que época poderia ser; se é uma peça exclusiva; como 

chegou ao seu lar; se tem algum valor sentimental ou não. Não deixe de fazer esse REGISTRO para 

compartilhar em um próximo momento. Aproveite a oportunidade para rever fotos antigas. Esses 

documentos nos permitem comparar lugares, épocas e pessoas, além de recordar sensações de bons 

momentos...  

Por fim, para refletir... 

 

 



CIÊNCIAS – 08/06/2020 

AULA – ÁTOMOS 

LEUCIPO E DEMÓCRITO - FILOSOFANDO SOBRE ÁTOMOS 

A concepção da existência de átomos é bem mais 

antiga do que se pensa, isto é, há aproximadamente uns 

2400 anos. Os primeiros pensadores filosóficos que 

cogitaram esta ideia foram: Leucipo e Demócrito, sendo 

que Leucipo foi quem propôs pela primeira vez que tudo é 

feito (todo o universo) de partículas indivisíveis, chamadas 

átomos. 

A palavra “átomo” vem do grego (a=não, tomo=divisão) e significa “algo que não pode ser 

cortado”, pois se acreditava que átomos eram indivisíveis e a matéria era composta por essas minúsculas 

partículas elementares, de várias formas e tamanhos. A prova disso seria a infinidade de substâncias 

existentes na natureza, cada uma delas com formatos e características diferentes. Em suma, os filósofos 

atomistas conceberam o átomo como sendo peças de um quebra- cabeça, as quais precisavam se unir de 

forma perfeita para formar estruturas mais complexas. Segundo eles, cada substância possuía seu tipo de 

átomo e este variava de acordo com as propriedades da mesma. Por exemplo, uma substância no estado 

líquido teria átomos arredondados (por isso, escoavam) e no estado sólido se apresentaria como átomos 

pontiagudos. E mais! Acreditavam que átomos eram eternos. 

É claro que esta concepção já foi ultrapassada. Hoje, temos conhecimento de que os átomos não 

são indivisíveis e nem tão pouco eternos. Eles podem ser rompidos (fissão nuclear) e até mesmo 

destruídos. Mas não podemos deixar de considerar esta linha de estudo traçada por nossos ancestrais, 

pois ela permitiu à ciência dar seus primeiros passos até a Idade Moderna e chegar a um estágio 

avançado, tal qual é atualmente. 

Ao desenrolar da história, diversos cientistas e estudiosos tentaram definir o átomo quanto a sua 

forma, dando origem a diversas teorias sobre sua constituição física. A estrutura do átomo é constituída de 

duas partes principais: o núcleo e a eletrosfera. 

 

* Eletrosfera: É uma região onde os elétrons ficam girando ao 

redor do núcleo. Apesar de ser uma região de volume muito 

maior que o do núcleo, ela é praticamente vazia, pois cada elétron 

é 1836 vezes menor que 1 próton (ou que 1 nêutron). É por isso 

que a massa do átomo concentra-se praticamente toda no núcleo. 

Os elétrons são partículas de carga elétrica negativa (-1). 

 

 

 

 

 

 



* Núcleo: Constituindo-se como a parte central do átomo, ele é compacto, 

maciço e muito denso, além de ser formado pelas partículas de maior 

massa, que são os prótons e os nêutrons. Os nêutrons foram descobertos, 

em 1932, por James Chadwick (1891-1974). 

 

 

 

 

* Prótons: são partículas de carga elétrica positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níveis de energia: são as regiões que envolvem o núcleo e que 

abrigam subníveis, orbitais e elétrons. Nesse sentido, há sete 

níveis de energia, que são representados pelas letras K, L, M, 

N, O, P e Q; Cada subníveis possui quantidade de energias 

diferentes, sendo K=2; L= 8; M= 18, N= 32; O=32; P= 18, 

Q=8; 

 

 

ATIVIDADES: 

(Leia o texto “Leucipo e Demócrito - filosofando sobre átomos” e responda no seu caderno as 

questões abaixo.) 

 

1- Depois de ler o texto, explique sobre “A concepção da existência de átomos”.  

 

2- Observe o átomo neutro da figura e responda: 

 

 
A) Qual a partícula que cada número está indicando? 

B) Quais as partículas de carga elétrica positiva? 
C) Qual a carga elétrica das partículas de número 2? 
D) Quando um átomo está eletricamente neutro? 

 
 
 

 

 

Prótons: partículas positivas (representado por p) os 
Elétrons: partículas negativas (representado por e) 
Nêutrons: partículas sem carga que diminui a 
repulsão entre os prótons no núcleo (representado 
pela letra n)  

O número de prótons que existe no núcleo de átomo 
é denominado número atômico é representado pela 
letra Z. 
A soma de prótons (p) e de nêutrons(n) de um átomo 
determina o seu número de massa, representada 
pela letra A. 

A = p + n 



3- O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, a saber: uma 

delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e a outra é a região externa – a eletrosfera, por 

onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das 

partículas constituintes do átomo. 

Em relação a essas características, indique a alternativa correta. 

(A) prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. 

(B) entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. 

(C) entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume no 

átomo. 

(D) entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume 

muito pequeno em relação ao volume total do átomo. 

 

4- As partículas fundamentais de um átomo são:  

(A) apenas prótons.  

(B) apenas prótons e nêutrons.  

(C) apenas elétrons.  

(D) prótons, nêutrons e elétrons.  

(E) apenas prótons e elétrons. 

 

5- Assinale a afirmação falsa:  

(A) No núcleo dos átomos encontramos prótons e elétrons.  

(B) Os elétrons estão localizados na eletrosfera.  

(C) O núcleo é a região central do átomo.  

(D) Prótons e elétrons possuem cargas elétricas opostas. 

(E) Os prótons têm carga positiva. 

 

6- Uma das partículas fundamentais do átomo localiza-se no núcleo, tem carga relativa positiva e unitária 

e massa relativa igual a 1. Esta partícula chama-se:  

(A) elétron.  

(B) nêutron.  

(C) neutrino.  

(D) próton.  

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLÊS – 10/06/2020 

ORIENTAÇÕES 

 Para que seu caderno fique bem organizado, coloque a data e os títulos 

das atividades, copie a questão indicada pelo professor a caneta (azul ou 

preta) e responda a lápis. 

 Você poderá usar um dicionário online ou manual para responder as 

tarefas.  

 Você tem seu livro de Inglês que será um apoio ao desenvolver suas 

atividades. Consulte também o seu caderno de Inglês. 

 

 Text: What is a coronavirus?  

 

Coronaviruses are a family of hundreds of viruses that can cause fever, respiratory problems, and 

sometimes gastrointestinal symptoms too. The 2019 novel 

coronavirus, which is probably why you’re reading this right now, is 

one of seven members of this family known to infect humans, 

and the third in the past three decades to jump from 

animals to humans. A pneumonia-like disease, the 2019 novel 

coronavirus has caused a global health emergency, sickened more 

than 31,000 people worldwide, and killed nearly 650 so far. 

Coronaviruses are divided into four genera: alpha, beta, gamma, and delta. Mostly, if you got a 

coronavirus, you’d end up with a cold. Coronaviruses are made up of one strip of RNA, and that genetic 

material is surrounded by a membrane studded with little spike proteins. (Under a microscope, those 

proteins stick up in a ring around the top of the virus, giving it its name—“corona” is Latin for “crown.”). 

When the virus gets into the body, those spike proteins attack to host cells, and the virus injects that RNA 

into the cell’s nucleus, hijacking the replication machinery there to make more virus. Infection ensues. 

(wired.com/story/what-is-a-coronavirus - adaptado). 

1. Write True or False: (Escreva Verdadeiro ou Falso): 

 

A. The coronavirus causes respiratory problems. (     ) 

B. The 2019 novel coronavirus has caused a global health emergency. (    ) 

C. Two people died in Brazil in 2018 because of the coronavirus. (   ) 

D. The coronavirus has never killed anyone. (   ) 

2. . Answer in Portuguese: ( Responda em Português) 

A. Quais os sintomas que o Coronavírus pode causar 

B. O que acontece quando o vírus entra em nosso corpo 

C. Quantas pessoas de acordo com o texto adoeceram com  Coronavírus 

D. Em quantos gêneros podem ser divididos o Coronavírus 

 

3. Retire do texto as palavras transparentes (Parecidas com o Português): 

4..Traduza os verbos abaixo para o Português: 

a) can 

b) read 

c) know 

d) kill 

e) surround 

f) make 

g) hijack 



5. Traduza as frases abaixo para o Português: 

a)Coronavirus is an outbreak disease that started in Wuhan in China. 

b) The virus is spreading very fast. 

c) Avoid close contact with anyone who has a fever or a cough. At least 3 feet apart. 

d) When you get home, make sure you wash your hands, face, and nose with water and soap. A 

shower is the best option. 

 

6.  Complete a atividade a seguir com os verbos modais can, must e mustn´t: 

 

 

 


