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9A/B - MATEMÁTICA
E.E. PROF. UACURY

UACURY_PAULO 04/02/19, 11:47 HS

HABILIDADES E CONTEÚDOS

9A/9B_02/12/19 á 13/12/19
Projeto reforço
Habilidade: MP15 - Resolver problemas envolvendo semelhança
de triângulos.
MP17 - Resolver problemas aplicando as relações
trigonométricas do triângulo retângulo.
MP12 - Identi�car a existência ou não de semelhança entre duas
�guras plana

9B_19/11/19
48_Determinar a área do círculo e de setores circulares. 
51_Calcular a área total e o volume de um cilindro. 

9B_18/11/19
MP14 Resolver problemas envolvendo semelhança de triângulos.

9A_22/11/19
48_Determinar a área do círculo e de setores circulares. 
51_Calcular a área total e o volume de um cilindro. 

9A_21/11/19
48_Determinar a área do círculo e de setores circulares. 
51_Calcular a área total e o volume de um cilindro. 

9A_18/11/19
Plano de ação
MP14 Resolver problemas envolvendo semelhança de triângulos.

9B_13/11/19

48_Determinar a área do círculo e de setores circulares. 
51_Calcular a área total e o volume de um cilindro. 

9B_12/11/19
48_Determinar a área do círculo e de setores circulares. 
51_Calcular a área total e o volume de um cilindro. 

9A_14/11/19
 48_Determinar a área do círculo e de setores circulares. 
51_Calcular a área total e o volume de um cilindro. 

11/11/19
9A_9B
PLANO DE AÇÃO
MP11 Resolver problemas aplicando as relações métricas do
triângulo retângulo.

9B_06/11/19
51_Calcular a área total e o volume de um cilindro. 

9B_05/11/19
51_Calcular a área total e o volume de um cilindro. 

9A_08/11/19
51_Calcular a área total e o volume de um cilindro. 

9A_07/11/19

 51_Calcular a área total e o volume de um cilindro. 
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9A_9B_PLANO DE AÇÃO
04/11/19
MP14 Resolver problemas envolvendo semelhança de triângulos.

9B_01/11/19
 45_Compreender o signi�cado do π como razão do
comprimento da circunferência e seu diâmetro 

9B_30/10/19
 45_Compreender o signi�cado do π como razão do
comprimento da circunferência e seu diâmetro 

9B_28/10/19

PLANO DE AÇÃO
MP14_ Resolver problemas envolvendo semelhança de triâgulos.

9A_01/11/19
 45_Compreender o signi�cado do π como razão do
comprimento da circunferência e seu diâmetro 

9A_31/10/19
 45_Compreender o signi�cado do π como razão do
comprimento da circunferência e seu diâmetro 

9A_29/10/19
PLANO DE AÇÃO
MP14_ Resolver problemas envolvendo semelhança de triâgulos.

9B_23/10/19
 43_Compreender as características que fazem do π um número
irracional. 

9B_22/10/19
 43_Compreender as características que fazem do π um número
irracional. 

9B_21/10/19
PLANO DE AÇÃO                                  MP13_Identi�car a
correspondência entre ângulos congruentes de dois triângulos
semelhantes./(32).
MP12_ Identi�car a razão de semelhanças entre duas �guras
planas./(31).

9A_25/10/19
 43_Compreender as características que fazem do π um número
irracional. 

9A/24/10/19
 43_Compreender as características que fazem do π um número
irracional. 

9A_21/10/19 PLANO DE AÇÃO
MP13_Identificar a correspondência entre
ângulos congruentes de dois triângulos
semelhantes./(32).MP12_ Identificar a
razão de semelhanças entre duas figuras
planas./(31).

9B_16/10/19 39_ Utilizar a razão
trigonométrica de um ângulo agudo na
resolução de situações-problema.
 

9A_18/10/19
 39_ Utilizar a razão trigonométrica de um ângulo agudo na
resolução de situações-problema. 

9A_17/10/19
 39_ Utilizar a razão trigonométrica de um ângulo agudo na
resolução de situações-problema. 

9A/9B_14/10/19
PLANO DE AÇÃO                                  MP13_Identi�car a
correspondência entre ângulos congruentes de dois triângulos
semelhantes./(32).
MP12_ Identi�car a razão de semelhanças entre duas �guras
planas./(31).

9B_09/10/19
 39_ Utilizar a razão trigonométrica de um ângulo agudo na
resolução de situações-problema. 

9B_08/10/19
 39_ Utilizar a razão trigonométrica de um ângulo agudo na
resolução de situações-problema. 

9B_07/10/19



 39_ Utilizar a razão trigonométrica de um ângulo agudo na
resolução de situações-problema. 

9A_12/10/19
 39_ Utilizar a razão trigonométrica de um ângulo agudo na
resolução de situações-problema. 

9A_11/10/19
 39_ Utilizar a razão trigonométrica de um ângulo agudo na
resolução de situações-problema. 

9A_10/10/19
 39_ Utilizar a razão trigonométrica de um ângulo agudo na
resolução de situações-problema. 

9A_07/10/19
 39_ Utilizar a razão trigonométrica de um ângulo agudo na
resolução de situações-problema. 

36_Aplicar as relações métricas entre as
medidas dos elementos de um triângulo na
resolução de situações-problema.

9B_03/10/19 36_Aplicar as relações
métricas entre as medidas dos elementos
de um triângulo na resolução de situações-
problema.

9B_02/10/19 Conselho
 

9B_30/09/19 36_Aplicar as relações
métricas entre as medidas dos elementos
de um triângulo na resolução de situações-
problema.

9A_04/10/19 36_Aplicar as relações
métricas entre as medidas dos elementos
de um triângulo na resolução de situações-
problema.

9A_03/10/19

 36_Aplicar as relações métricas entre as medidas dos
elementos de um triângulo na resolução de situações-problema. 

9A_30/09/19
 36_Aplicar as relações métricas entre as medidas dos
elementos de um triângulo na resolução de situações-problema. 

9B_25/09/19
37_ Aplicar o Teorema de Pitágoras na resolução de situações-
problema. 
 35_ Reconhecer a semelhança entre os triângulos retângulos 

9B_24/09/19
37_ Aplicar o Teorema de Pitágoras na resolução de situações-
problema. 
 35_ Reconhecer a semelhança entre os triângulos retângulos 

9B_23/09/19
37_ Aplicar o Teorema de Pitágoras na resolução de situações-
problema. 
 35_ Reconhecer a semelhança entre os triângulos retângulos 

9A_27/09/19
37_ Aplicar o Teorema de Pitágoras na resolução de situações-
problema. 
 35_ Reconhecer a semelhança entre os triângulos retângulos 

9A_26/09/19
37_ Aplicar o Teorema de Pitágoras na resolução de situações-
problema. 
 35_ Reconhecer a semelhança entre os triângulos retângulos 

9A_23/09/19
 37_ Aplicar o Teorema de Pitágoras na resolução de situações-
problema. 
 35_ Reconhecer a semelhança entre os triângulos retângulos 

9B_18/09/19
36_Aplicar as relações métricas entre as medidas dos elementos
de um triângulo na resolução de situações-problema. 

9B_17/09/19
36_Aplicar as relações métricas entre as medidas dos elementos
de um triângulo na resolução de situações-problema. 



9B_16/09/19
 35_ Reconhecer a semelhança entre os triângulos retângulos 
36_Aplicar as relações métricas entre as medidas dos elementos
de um triângulo na resolução de situações-problema. 

9A_20/09/19
 36_Aplicar as relações métricas entre as medidas dos
elementos de um triângulo na resolução de situações-problema. 

9A_19/09/19
 36_Aplicar as relações métricas entre as medidas dos
elementos de um triângulo na resolução de situações-problema. 

9A_16/09/19
 35_ Reconhecer a semelhança entre os triângulos retângulos 
36_Aplicar as relações métricas entre as medidas dos elementos
de um triângulo na resolução de situações-problema. 

9B_10/09/19
29_ Avaliar a existência ou não de semelhança entre duas �guras
planas.  
30_Avaliar elementos que se alteram quando �guras planas são
ampliadas ou reduzidas. 

9B_09/09/19
27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 
 23_ Resolver equações de 2º grau em problemas
contextualizados. 

9A_13/09/19
 29_ Avaliar a existência ou não de semelhança entre duas
�guras planas.  
30_Avaliar elementos que se alteram quando �guras planas são
ampliadas ou reduzidas. 

9A_12/09/19
 29_ Avaliar a existência ou não de semelhança entre duas
�guras planas. 
 30_Avaliar elementos que se alteram quando �guras planas são
ampliadas ou reduzidas. 

9A_09/09/19
 27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 

 23_ Resolver equações de 2º grau em problemas
contextualizados. 

9B_04/09/19
27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 
 28_ Expressar gra�camente situações de interdependência
entre grandezas. 

9B_03/09/19
27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 

9B_02/09/19
23_ Resolver equações de 2º grau em problemas 

9B_02/09/19
 23_ Resolver equações de 2º grau em problema

9A_06/09/19
 27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 
 28_ Expressar gra�camente situações de interdependência
entre grandezas. 

9A_05/09/19
 27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 

9A_02/09/19
 23_ Resolver equações de 2º grau em problemas 

9B_28/08/19
Proporcionalidade
 24_Compreender a ideia de proporcionalidade 
 27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 

9B_27/08/19
Proporcionalidade
 24_Compreender a ideia de proporcionalidade 
 27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 



9B_26/08/19
Proporcionalidade
 24_Compreender a ideia de proporcionalidade 
 27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 

9A_30/08/19
Proporcionalidade
 24_Compreender a ideia de proporcionalidade 
 27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 

9A_29/08/19
Proporcionalidade
 24_Compreender a ideia de proporcionalidade 
 27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 

9A_26/08/19
Proporcionalidade
 24_Compreender a ideia de proporcionalidade 
 27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 

9B_21/08/19
Proporcionalidade
 27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 

9B_20/08/19
Proporcionalidade
 27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 

9B_19/08/19
Proporcionalidade
 24_Compreender a ideia de proporcionalidade 
 27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 

9A_23/08/19
 27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 

9A_22/08/19

 27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 

9A_19/08/19
Proporcionalidade
 24_Compreender a ideia de proporcionalidade 
 27_Aplicar as noções de proporcionalidade em diferentes
contextos. 

9B_14/08/19
Recuperação
Resolver problemas utilizando relações entre diferentes
unidades de medida.

9B_13/08/19
Recuperação
Reconhecer as diferentes representações  de um número
racional.

9B_12/08/19
Recuperação
Reconhecer as diferentes representações  de um número
racional.

9B_07/08/19
RECUPERAÇÃO
Resolver problema com números racionais envolvendo as
operações (quatro operações,potenciação)

9B_06/08/19
RECUPERAÇÃO
Resolver problema com números racionais envolvendo as
operações (quatro operações,potenciação)

9B_05/08/19
RECUPERAÇÃO
Resolver problema com números racionais envolvendo as
operações (quatro operações,potenciação)

9B_31/07/19
RECUPERAÇÃO
Resolver problema com números racionais envolvendo as
operações (quatro operações,potenciação)

9A_16/08/19



Recuperação
Resolver problemas utilizando relações entre diferentes
unidades de medida.

9A_15/08/19
Recuperação
Resolver problemas utilizando relações entre diferentes
unidades de medida.

9A_12/08/19
Recuperação
Reconhecer as diferentes representações  de um número
racional.

9A-09/08/19
Recuperação
Reconhecer as diferentes representações  de um número
racional.

9A_08/08/19
Recuperação
Reconhecer as diferentes representações  de um número
racional.

9A_05/08/19
Recuperação
RECUPERAÇÃO
Resolver problema com números racionais envolvendo as
operações (quatro operações,potenciação)

9A_02/08/19
RECUPERAÇÃO
Resolver problema com números racionais envolvendo as
operações (quatro operações,potenciação)

9A_01/08/19
RECUPERAÇÃO
Resolver problema com números racionais envolvendo as
operações (quatro operações,potenciação)

9B_25/06/19
 23_ Resolver equações de 2º grau em problemas
contextualizados. 

9B_24/06/19
 23_ Resolver equações de 2º grau em problemas
contextualizados. 

9A_24/06/19
 23_ Resolver equações de 2º grau em problemas
contextualizados. 

9B_19/06/19
 23_ Resolver equações de 2º grau em problemas
contextualizados. 

9B_18/06/19
Álgebra
 23_ Resolver equações de 2º grau em problemas
contextualizados. 

9B_17/06/19
Álgebra
 23_ Resolver equações de 2º grau em problemas
contextualizados. 

9A_17/06/19
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Álgebra
 23_ Resolver equações de 2º grau em problemas
contextualizados. 

9B_12/06/19
Álgebra
 18_Utilizar a linguagem algébrica para exprimir a área e o
perímetro de uma �gura plana. 

9B_11/06/19
Álgebra
 18_Utilizar a linguagem algébrica para exprimir a área e o
perímetro de uma �gura plana. 

9B_10/06/19
Álgebra
 18_Utilizar a linguagem algébrica para exprimir a área e o
perímetro de uma �gura plana. 

9A_14/06/19
Álgebra
 18_Utilizar a linguagem algébrica para exprimir a área e o
perímetro de uma �gura plana. 

9A_13/06/19
Álgebra
 18_Utilizar a linguagem algébrica para exprimir a área e o
perímetro de uma �gura plana. 

9A_10/06/19
Álgebra
 18_Utilizar a linguagem algébrica para exprimir a área e o
perímetro de uma �gura plana. 

9B_05/06/19
 17_ Resolução de equações de 2º grau por diferentes métodos
(cálculo mental, fatoração e aplicação da fórmula de Bhaskara). 

9B_ 04/06/19
 17_ Resolução de equações de 2º grau por diferentes métodos
(cálculo mental, fatoração e aplicação da fórmula de Bhaskara). 

9B_03/05/19
 17_ Resolução de equações de 2º grau por diferentes métodos
(cálculo mental, fatoração e aplicação da fórmula de Bhaskara). 

9A_07/06/19
 17_ Resolução de equações de 2º grau por diferentes métodos
(cálculo mental, fatoração e aplicação da fórmula de Bhaskara). 

9A_06/06/19
PROJETO SANASA

9A_03/06/19
Algebra.
 17_ Resolução de equações de 2º grau por diferentes métodos
(cálculo mental, fatoração e aplicação da fórmula de Bhaskara). 

9B_29/05/19
Álgebra 
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9B-28/05/29
Álgebra 
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9B_27/05/19
Álgebra 
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9A_31/05/19
Álgebra 
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9A_30/05/19
Álgebra 
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9A_27/05/19
Álgebra 
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9B_22/05/19



Álgebra 
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9B_21/05/19-
Álgebra 
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9B_20/05/19
Álgebra 
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9A_24/05/19
Àlgebra 
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9A_23/05/19
Àlgebra 
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9A_21/05/19
Álgebra 
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9B_15/05/19
Álgebra 
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9B_14/05/19
Álgebra
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9B_13/05/19
Álgebra 
16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9A_17/05/19

Álgebra
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9A_13/05/19
 Álgebra
 • Equações de 2º grau: resolução e problemas 
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9A_16/05/19
Álgebra
 16_ Expressar situações envolvendo equações de 2º grau na
forma algébrica 

9B_08/05/19
 Álgebra  15_ Compreender a linguagem algébrica na
representação de situações e problemas geométricos 

9B_07/05/19
 Álgebra 
 15_ Compreender a linguagem algébrica na representação de
situações e problemas geométricos 

9B_06/05/19 Álgebra
 15_ Compreender a linguagem algébrica na representação de
situações e problemas geométricos 

9A_10/05/19
 Álgebra 
 15_ Compreender a linguagem algébrica na representação de
situações e problemas geométricos 

9A_09/05/19
 Álgebra 
 15_ Compreender a linguagem algébrica na representação de
situações e problemas geométricos 

9A_06/05/19
 Álgebra 
 15_ Compreender a linguagem algébrica na representação de
situações e problemas geométricos 

9A_02/05/19
Reunião



9A_29/04/19
Números Reais
 11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências 
 12_ Escrever um número em notação cientí�ca. 
 14_Resolver problemas envolvendo números muito grandes ou
muito pequenos. 

9B_30/04/19
Nùmeros Reais
 14_Resolver problemas envolvendo números muito grandes ou
muito pequenos. 

9B_29/04/19
Números Reais
 11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências 
 12_ Escrever um número em notação cientí�ca. 
 14_Resolver problemas envolvendo números muito grandes ou
muito pequenos. 

9B_24/04/19
Potenciação/Radiciação
 11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências /raiz
quadrada. 14_Resolver problemas envolvendo números muito
grandes ou muito pequenos

9B_23/04/19
Potenciação/Radiciação
 11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências /raiz
quadrada.

9B_22/04/19
Potenciação/Radiciação
 11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências /raiz
quadrada.

9A_26/04/19
Potenciação/Radiciação
11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências /raiz
quadrada.
 14_Resolver problemas envolvendo números muito grandes ou
muito pequenos. 

9A_25/04/19

Potênciação/Radiciação
 14_Resolver problemas envolvendo números muito grandes ou
muito pequenos. 

9A_22/04/19
Potenciação/Radiciação
 11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências /raiz
quadrada.

9B_17/04/19
Números Reais •  Números Irracionais • Potenciação e radiciação
em R • 
11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências 
56_Conhecer  as operatórias da Raiz quadrada./potências.

9B_16/04/19
Números Reais •  Números Irracionais • Potenciação e radiciação
em R • 
11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências 
56_Conhecer  as operatórias da Raiz quadrada./potências.

9B_15/04/19
Números Reais •  Números Irracionais • Potenciação e radiciação
em R • 
11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências 
56_Conhecer  as operatórias da Raiz quadrada./potências.

9A_18/04/19
Números Reais •  Números Irracionais • Potenciação e radiciação
em R • 
11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências 
56_Conhecer  as operatórias da Raiz quadrada./potências.

9A_15/04/19
 Números Reais •  Números Irracionais • Potenciação e
radiciação em R • 
11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências 
56_Conhecer  as operatórias da Raiz quadrada./potências.

9B_10/04/19
Números Reais/Potenciação /Radiciação/Notação cientí�ca. 
14_Resolver problemas envolvendo números muito grandes ou
muito pequenos. 

9B_09/04/19
Números Reais/Potenciação /Radiciação/Notação cientí�ca. 
14_Resolver problemas envolvendo números muito grandes ou



muito pequenos. 

9B_08/04/19
Números Reais/Potenciação /Radiciação/Notação cientí�ca.
12_Escrever um número em notação cientí�ca.
14_Resolver problemas envolvendo números muito grandes ou
muito pequenos. 

9A_12/04/19
Números Reais/Potenciação /Radiciação/Notação cientí�ca. 
14_Resolver problemas envolvendo números muito grandes ou
muito pequenos. 

9A_11/04/19
Números Reais/Potenciação /Radiciação/Notação cientí�ca. 
14_Resolver problemas envolvendo números muito grandes ou
muito pequenos. 

9A_08/04/19
Números Reais/Potenciação /Radiciação/Notação cientí�ca.
12_ Escrever um número em notação cientí�ca  
14_Resolver problemas envolvendo números muito grandes ou
muito pequenos. 

9B_05/04/19
Números Reais-
 • Potenciação e radiciação em R 
 11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências .
12_Escrever um número em notação  cieti�ca

9B_04/04/19
Números Reais-
 • Potenciação e radiciação em R 
 11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências .
12_Escrever um número em notação  cieti�ca

9B_01/04/19
Números Reais-
 • Potenciação e radiciação em R 
 11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências .
12_Escrever um número em notação  cieti�ca

9A_05/04/19
Números Reais-
 • Potenciação e radiciação em R 

 11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências .
12_Escrever um número em notação  cieti�ca.

9A_04/04/19
Números Reais-
 • Potenciação e radiciação em R 
 11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências .
12_Escrever um número em notação  cieti�ca

9A_01/04/19
Números Reais-
 • Potenciação e radiciação em R 
 11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências .
12_Escrever um número em notação  cieti�ca

9A/9B_25/03/19
Números Reais-
 • Potenciação e radiciação em R 
 11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências .
9B _ 26/03/19
Números Reais-
- Potenciação e radiciação em R
12_Escrever um número em notação  cientí�ca.
9B_ 27/03/19
Números Reais-
- Potenciação e radiciação em R
12_Escrever um número em notação  cientí�ca.
9A_28/03/19
Números Reais-
 • Potenciação e radiciação em R 12_Escrever um número em
notação  cientí�ca.
 9A_ 29/03/19
Números Reais-
- Potenciação e radiciação em R
12_Escrever um número em notação  cientí�ca.

9A/9B_18/03/19 a 22/03/19
Números Reais
 11_ Conhecer as propriedades operatórias das potências .
H A_55-Reconhecer as condições que fazem uma razão entre
inteiros expresse uma dízima periódica.

9A/9B_11/03/19/a 15/03/19
 4_Reconhecer as características dos conjuntos numéricos:
naturais, inteiros, racionais e irracionais 
 8_ Estabelecer classi�cações dos números reais de acordo com
critérios preestabelecidos
  9_Investigar a localização de números racionais e irracionais
na reta real por meio de régua sem escala e compasso. 
 10_ Argumentar com base em proposições e raciocinar de
forma indutiva e dedutiva para resolver problemas geométricos .



55_  Reconhecer as condições que fazem que uma razão entre
inteiros expresse uma dízima periódica. 

9A/9B _25/02/19 a 01/03/19
Números Reais_
 1_ Representar situações problema por meio de diagramas 
2_Resolver problemas envolvendo relações entre conjuntos  . 

9A/9B _18/02/19 a 22/02/19
Números Reais_
 1_ Representar situações problema por meio de diagramas 
2_Resolver problemas envolvendo relações entre conjuntos 
3_Conhecer as principais relações entre os conjuntos:
intersecção, união, inclusão, complemento  4_Reconhecer as
características dos conjuntos numéricos: naturais, inteiros,
racionais e irracionais . 5_Observar regularidades numéricas e
fazer generalizações 

9A/9B _11/02/19 a 15/02/19.
Números Reais_
1. Representar situações-problema por meio de diagramas.
 2. Resolver problemas envolvendo relações entre conjuntos. 
3. Conhecer as principais relações entre os conjuntos:
intersecção, união, inclusão, complemento. 
4. Reconhecer as características dos conjuntos numéricos:
naturais, inteiros, racionais e irracionais. 

ESTRATÉGIAS

9A/9B_02/12/19 á 13/12/19
Projeto reforço

9B_22/11/19
48_51_EC_As habilidades serão trabalhadas com resolução de
atividades,correção onde os alunos irão tirar as duvidas.

9B_18/11/19
PLANO DE AÇÃO
As habilidades serão trabalhadas com resolução de
atividades,correção onde os alunos irão tirar as duvidas.

9A_22/11/19
48_51_EC_As habilidades serão trabalhadas com resolução de
atividades,correção onde os alunos irão tirar as duvidas.

9A_21/11/19
48_51_EC_As habilidades serão trabalhadas com resolução de
atividades,correção onde os alunos irão tirar as duvidas.

9A_18/11/19
PLANO DE AÇÃO
As habilidades serão trabalhadas com resolução de
atividades,correção onde os alunos irão tirar as duvidas.

9B_13/11/19
48_51_EC_As habilidades serão trabalhadas com resolução de
atividades,correção onde os alunos irão tirar as duvidas.

9B_12/11/19 48_51_EA_As habilidades
serão trabalhadas com rodas de
conversas,pesquisas e apresentação dos
conteúdos.
48_51_EC_As habilidades serão trabalhadas com resolução de
atividades,correção onde os alunos irão tirar as duvidas.

9A_14/11/19
48_51_EA_As habilidades serão trabalhadas com rodas de
conversas,pesquisas e apresentação dos conteúdos.
48_51_EC_As habilidades serão trabalhadas com resolução de
atividades,correção onde os alunos irão tirar as duvidas.

9B_06/11/19
51_EC_O conteúdo será registrado ,e trabalhado através de
resolução de atividades e correção

9B_05/11/19
51_EC_O conteúdo será registrado ,e trabalhado através de
resolução de atividades e correção

9A_08/11/19
51_EC_O conteúdo será registrado ,e trabalhado através de
resolução de atividades e correção



11/11/19 9A_9B
PLANO DE AÇÃO
As habilidades serão trabalhadas com resolução de
atividades,correção onde os alunos irão tirar as duvidas.

9A_07/11/19
51_EC_O conteúdo será registrado ,e trabalhado através de
resolução de atividades e correção

9A_9B_04/11/19
PLANO DE AÇÃO
As habilidades serão trabalhadas com resolução de
atividades,correção onde os alunos irão tirar as duvidas.

9B_01/11/19
45_EC_O conteúdo será registrado ,e trabalhado através de
resolução de atividades e correção

9B_30/10/19
45_EC_O conteúdo será registrado ,e trabalhado através de
resolução de atividades e correção

9B_28/10/19
PLANO DE AÇÃO
As habilidades serão trabalhadas com resolução de
atividades,correção onde os alunos irão tirar as duvidas.

9A_01/11/19
45_EC_O conteúdo será registrado ,e trabalhado através de
resolução de atividades e correção

9A_31/10/19
45_EC_O conteúdo será registrado ,e trabalhado através de
resolução de atividades e correção.       

9A_29/10/19
PLANO DE AÇÃO
As habilidades serão trabalhadas com resolução de
atividades,correção onde os alunos irão tirar as duvidas.

9B_23/10/19
43_EC _Registro de atividades ,resolução e correção com
auxilio da professora.

9B_22/10/19
43_EC _Registro de atividades ,resolução e correção com
auxilio da professora.

9A_25/10/19
43_EC _Registro de atividades ,resolução e correção com
auxilio da professora.

9A_24/10/19
43_EC _Registro de atividades ,resolução e correção com
auxilio da professora.

9A/9B_21/10/19
PLANO DE AÇÃO
As habilidades serão trabalhadas com resolução de
atividades,correção onde os alunos irão tirar as duvidas.

9B_16/10/19
39_EC_Registro e resolução das atividades e correção.

9A_18/10/19
39_EC_Registro e resolução das atividades e correção.

9A_17/10/19
39_EC_Registro e resolução das atividades e correção.

9A/9B_14/10/19
Plano de ação
As habilidades serão trabalhadas com resolução de
atividades,correção onde os alunos irão tirar as duvidas.

9B_09/10/19 39_EC_O conteúdo será
registrado ,e trabalhado através de
resolução de atividades e correção.

9B_08/10/19 39_EC_O conteúdo será
registrado ,e trabalhado através de
resolução de atividades e correção.

9B_07/10/19 39_EC_O conteúdo será
registrado ,e trabalhado através de
resolução de atividades e correção.



9A_11/10/19 39_EC_O conteúdo será
registrado ,e trabalhado através de
resolução de atividades e correção.

9A_10/10/19 39_EC_O conteúdo será
registrado ,e trabalhado através de
resolução de atividades e correção.

9A_07/10/19
39_EC_O conteúdo será registrado ,e trabalhado através de
resolução de atividades e correção.

9B_02/10/19 Conselho

9B_01/10/19 36_EC_Registrar as atividades
,logo após resolver e realizar as correções

9B_30/09/19 36_EC_Registrar as atividades
,logo após resolver e realizar as correções

9A_04/10/19
36_EC_Registrar as atividades ,logo após resolver e realizar as
correções

9A_03/10/19
36_EC_Registrar as atividades ,logo após resolver e realizar as
correções.

9A_30/09/19
36_EC_Registrar as atividades ,logo após resolver e realizar as
correções.

9B_25/09/19
37_EC_Desenvolver atividades utilizando equação de 2º grau
/teorema de tales e Pitágoras.
35_EC_Trabalhar semelhanças, através de atividades.

9B_24/09/19
37_EC_Desenvolver atividades utilizando equação de 2º grau
/teorema de tales e Pitágoras.
35_EC_Trabalhar semelhanças, através de atividades.

9B_23/09/19

37_EC_Desenvolver atividades utilizando equação de 2º grau
/teorema de tales e Pitágoras.
35_EC_Trabalhar semelhanças, através de atividades.

9A_27/09/19
37_EC_Desenvolver atividades utilizando equação de 2º grau
/teorema de tales e Pitágoras.
35_EC_Trabalhar semelhanças, através de atividades.

9A_26/09/19
37_EC_Desenvolver atividades utilizando equação de 2º grau
/teorema de tales e Pitágoras.
35_EC_Trabalhar semelhanças, através de atividades.

9A_23/09/19
37_EC_Desenvolver atividades utilizando equação de 2º grau
/teorema de tales e Pitágoras.
35_EC_Trabalhar semelhanças, através de atividades.

9B/18/09/19
36_EC_Correção das atividades/problemas.

9B_17/09/19
36_EC_Resolução de problemas em gupos /trios.

9B_16/09/19
35_EA_Roda de conversa onde os alunos irão  entender as
semelhanças de triângulos.
36_EC_Realizar  a resolução de  problemas  em grupos/trios.

9A_20/09/19
36_EC_Correção das atividades/problemas.

9A_19/09/19
36_EC_Resolução de problemas em gupos /trios.

9A_16/09/19
35_EA_Roda de conversa onde os alunos irão  entender as
semelhanças de triângulos.
36_EC_Realizar a resolução de problemas em grupos/trios.

9B_11/09/19



30_EC_Realizar correção das atividades.

9B_10/09/19
29_EA_Conversar com os alunos sobre  semelhança  entre duas
�guras.
30_EC_ Avaliar com atividades em grupos 

9B_09/09/19
26_EC_A habilidade será desenvolvida em forma de trabalho em
grupo ,reforço.

9A_13/09/19
30_EC_Realizar correção das atividades.

9A_12/09/19
29_EA_Conversar com os alunos sobre semelhança  entre duas
�guras.
30_EC_ Avaliar com atividades em grupos

9A_09/09/19
26_EC_A habilidade será desenvolvida em forma de trabalho em
grupo ,reforço.

9B_04/09/19
27_EC_Correção das atividades.
28_EC_Registro de  situações de grandezas.

9B_03/09/19
27_EC_27_EC_Registro das atividades e resoluções, em grupos
.

9B_02/09/19
23_EC_As habilidades serão trabalhadas em forma de
recuperação reforço,com aplicação de atividades diferenciadas
.Atividades serão desenvolvidas em duplas ou quartetos.
Será realizada:
_ Resolução das atividades em grupos.
_apresentam suas soluções á classe.

9A_05/09/19
27_EC_Registro das atividades e resoluções, em grupos .

9 A_06/09/19

27_EC_Correção das atividades.
28_EC_Registro de situações de grandezas.

9A_02/09/19
23_EC_As habilidades serão trabalhadas em forma de
recuperação reforço,com aplicação de atividades diferenciadas
.Atividades serão desenvolvidas em duplas ou quartetos.
Será realizada:
_ Resolução das atividades em grupos.
_apresentam suas soluções á classe.

9B_28/08/19
24_EC_ Correção das atividades.
27_EC_correção das atividades.

9B_27/08/19
24_EA_Realizar roda de conversa.
27_EC_Realizar atividades em grupos .

9B_26/08/19
24_EA_Realizar roda de conversa.
27_EC_Realizar atividades em grupos .

9A_30/08/19
24_EC_ Correção das atividades.
27_EC_Correção das atividades.

9A_29/08/19
24_EA_Realizar roda de conversa.
27_EC_Realizar atividades em grupos .

9A_26/08/19
24_EA_Realizar roda de conversa.
27_EC_Realizar atividades em grupos .

9B-21/08/19
27_EC_ Correção das atividades,realizadas pelos alunos.

9B_20/08/19
27_EC_Realizar atividades em grupos .

9B_19/08/19



24_EA_ Debates em forma de roda de conversa.
27_EC_ Registro de conteúdo.

9A_23/08/19
27_EC_ Correção das atividades,realizadas pelos alunos.

9A_/22/08/19
27_EC_Realizar atividades em grupos .

9A_19/08/19
24_EA_ Debates em forma de roda de conversa.
27_EC_ Registro de conteúdo.

9B_14/08/19
EC_Resolução e correção de atividades(problemas).As atividades
foram realizadas com auxílio dos alunos e professora.

9B_13/08/19
EA_Roda de conversas.
EC_Aplicação de atividades(problemas)

9B_12/08/19
EC_Resolução de atividades(em grupos).

9B_07/08/19
EC-Apresentação em forma escrita e resolução de atividades.

9B_06/08/19
EC_Correção das atividades com auxílio de alunos .

9B_05/08/19
EC_Resolução das atividades(problemas) em grupos

9B_31/07/19
EA_Roda de conversas.
EC_Apresentação : _síntese do conteúdo.
_Apresentação de  problemas.

9A_15/08/19
EC_Resolução e correção de atividades(problemas).As atividades
foram realizadas com auxílio dos alunos e professora.

9A_15/08/19
EA_Roda de conversas.
EC_Aplicação de atividades(problemas)

9A_12/08/19
EC_Correção das atividades com auxílio dos alunos.

9A_09/08/19
EC_Resolução de atividades(em grupos).

9A_08/08/19
EC-Apresentação em forma escrita e resolução de atividades.

9A_05/08/19
EC_Correção das atividades com auxílio de alunos .

9A_02/08/19
EC_Resolução das atividades(problemas) em grupos.

9A_01/08/19
EA_Roda de conversas.
EC_Apresentação : _síntese do conteúdo.
_Apresentação de  problemas.

9B-25/06/19
23_EC_Resolução de atividades.
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9B_24/06/19
23_EC_Resolução de atividades, com auxiio de alunos e
professora

9A_24/06/19
23_EC_Resolução de problemas

9B_19/06/19
23_EC_Correção de atividades com auxilio de alunos e
professora.

9B_18/06/19
23_EC_Correção de problemas de equações de 2°grau

9B_17/06/16
EC_Resoluções de problemas com equações de 2° grau

9A_17/06/19
23_EC_Registro de problemas utilizando equações de 2°grau.

9B_12/06/19
18_EC_Correção de atividades realizada pelos alunos e
professora.onde tiramos nossa dúvidas e resolvemos atividades
avaliativa.

9B_11/06/19
18_EC_Resolução de atividades realizada em trios.

9B_10/06/19
18_EC_ Registro de conteúdo.

9A_14/06/19
18_EC_Correção das atividades realizada pelos alunos e
professora  onde tiramos nossas dúvidas.Logo após a correção
realiza atividades avaliativa.

9A_13/06/19
18_EC_Registro de atividades e resolução de atividades em
trios.

9A_10/06/19
18_EC_Registro de conteúdos.

9B-05/06/19
17_EC- Correção das atividades,logo após atividades avaliativa.

9B_04/06/19
17_EC-Resolução de atividades em duplas

9B_03/06/19
17_EC-Registro e resolução de atividades.

9A_07/06/19
17_EC-Correção das atividades,logo após atividades avaliativa.

9A_06/06/19
PROJETO SANASA

9A_03/06/19
17_Registro de atividades e resolução realizada pelos alunos em
dupla.

9B_29/05/19
16_EC-Correção das atividades realizada pelos alunos com
auxílio da professora.

9B_28/05/19
16_EC_Resolução das atividades

9B_28/05/19
16_EC_Resolução das atividades

9B_28/05/19
16_EC_Resolução das atividades recuperação

9B_28/05/19
16_EC_Resolução das atividades realizada em trios

9B_28/05/19



16_EC_Resolução das atividades realizada em trio

9B-27/05/19
16_EC_Registro de atividades, organizada pela professora.

9A_31/05/19
16_EC_Correção das atividades realizada pelos alunos com
auxílio da professora.

9A_30/05/19
16_EC_Resolução das atividades realizada em trios.

9A_27/05/19
16_EC_Registro de atividades,

9B_22/05/19
6_E C_ Realização /resolução das atividades em
grupo.Correção das atividades realizada pelos alunos com auxilio
da professora.

9B_21/05/19
6_E C_ Realização /resolução das atividades em grupo.

9B_20/05/19
6_E C_ Realização /resolução das atividades em grupo.

9A_ 24/05/19
6_E C_ Realização /resolução das atividades em grupo.

9A_23/05/19
6_E C_ Realização /resolução das atividades em grupo.

9A_20/05/19
 6_E C_ Realização /resolução das atividades em grupo.

9B_15/05/19
16_ EC_Correção das atividades realizada pela professora com
auxilio dos alunos .

9B_14/05/19

16_E C_ Realização /resolução das atividades em grupo.

9B_13_05/19
16_E C_ Registro do conteúdo.

9A_17/05/19
16_E C_Correção das atividades realizada pela professora com
auxilio dos alunos.

9A_16/05/19
16_ E C_Resolução de atividades realizada em grupos .

9A_13/05/19
16_E C_Registro do conteúdo, e registro das expressões.

9B_08/05/19
15_ E C_Registro das atividades .resolução e correção realizada
pelos alunos com o auxílio da professora.

9B_07/05/19
15_E C _ Registro do conteúdo através dos alunos.

9B_06/05/19
15_ E A_Apresentação do conteúdo realizado através de roda de
conversas.

9A_10/05/19
15_ E C_ Registro e resolução de atividades realizado pelos
alunos, correção das atividades realizada pelos alunos com o
auxilio da professora.

9A_09/05/19
15_E C_ Registro do conteúdo realizado pelos os alunos

9A_06/05/19
15_E A_Apresentação do conteúdo através de roda de conversas
e debates.

9A_29/04/19
11_EC_ Revisar as habilidades trabalhadas anteriormente.
12_ EC_Trabalhar com números em notação cienti�ca; em
forma de revisão,



14_EC_Resolver problemas envolvendo  números muitos
grandes e muito pequenos

9B_30/04/19
11_EC_ Revisar as habilidades trabalhadas anteriormente.
12_ EC_Trabalhar com números em notação cienti�ca; em
forma de revisão,
14_EC_Resolver problemas envolvendo  números muitos
grandes e muito pequenos  

9B_29/04/19
11_EC_ Revisar as habilidades trabalhadas anteriormente.
12_ EC_Trabalhar com números em notação cienti�ca; em
forma de revisão,
14_EC_Resolver problemas envolvendo números muitos
grandes e muito pequenos

9B_24/04/19
11_E.C-Resolução de atividades/Correção na lousa.Professora
avalia os alunos no desenvolvimento das atividades.
14_E.C Resolução dos problemas em duplas/Correção no
caderno  realizada pela professora .

9B_23/04/19
14_ E.C -Registro de problemas /resolução em grupos/correção
na lousa com envolvimento dos alunos e professora. 

9B_22/04/19
11_E.C-Conhecemos as propriedades de potências/raiz
quadrada,�zemos registros de atividades/resolução em grupos
/individual a correção será realizada na lousa com auxilio dos
alunos e professores.

9A_26/04/19
11_E.C-Resolução de atividades/Correção na lousa.Professora
avalia os alunos no desenvolvimento das atividades.
14_E.C Resolução dos problemas em duplas/Correção no
caderno realizada pela professora .

9A_25/04/19
14_ E.C -Registro de problemas /resolução em grupos/

9A_25/04/19
14_ E.C -Registro de problemas /resolução em grupos/correção

9A_25/04/19

14_ E.C -Registro de problemas /resolução em grupos/correção
na losa

9A_25/04/19
14_ E.C -Registro de problemas /resolução em grupos/correção
na losa

9A_25/04/19
14_ E.C -Registro de problemas /resolução em grupos/correção
na lousa com

9A_25/04/19
14_ E.C -Registro de problemas /resolução em grupos/correção
na lousa

9A_25/04/19
14_ E.C -Registro de problemas /resolução em grupos/correção
na lousa

9A_25/04/19
14_ E.C -Registro de problemas /resolução em grupos/correção
na lousa com e

9A_25/04/19
14_ E.C -Registro de problemas /resolução em grupos/correção
na lousa com envolvimento dos alunos e professora

9A_22/04/19
11_E.C-Conhecemos as propriedades de potências/raiz
quadrada,�zemos registros de atividades/resolução em grupos
/individual a correção será realizada na lousa

9B_17/04/19
11_3-E.C- Apresentação do conteúdo através de registro
,resolução de atividades em trios e individual,correção realizada
pelos alunos com o auxilio da professora.

9B_16/04/19
11_2-E A-Debate com os alunos sob o conteúdo.

9B_15/04/19
11_1-E.I vídeo aula 
Tempo : 12 minutos. Será apresentado o vídeo aos alunos



9A_18/04/19
11_3-E.C- Registro dos conteúdo/apresentação das atividades
,resolução individual e em trios.Correção na lousa com auxilio
dos alunos e professora.

9A_15/04/19
11_1-E.S Vídeo Aula 
Tempo 12 minutos.Será apresentado o vídeo aos alunos .l
11_2- E.A - Logo após a apresentação do vídeo iremos debater o
que entenderam sobre o vídeo.

9B_ 10/04/19
4_2 -E.C. Correção das atividades com auxilio dos alunos.

9B_09/04/19
14_1-E.C-Registro de atividades(problemas).Resolução realizado
em trios pelos alunos.

9B_08/04/19
12_1-E.C-Registro de atividades/resolução individual,onde serão
avaliados. Entregue em forma de trabalho.

9A/12/04/19
14_2 -E.C. Correção das atividades com auxilio dos alunos.

9A_11/04/19
14_1-E.C-Registro de atividades(problemas).Resolução realizado
em trios pelos alunos.

9A_08/04/19
12_1-E.C-Registro de atividades/resolução individual,onde serão
avaliados. Entregue em forma de trabalho.

9B_05/04/19
11_1- EC-correção das atividades com alunos e professora na
lousa.

9B_04/04/19
11_1_EC-Registro de conteúdo/apresentação de
atividades/resolução de atividades em trios/correção dos
alunos e professora na lousa.

9B_01/04/19

11_1-EC-registro de atividades/resolução de
atividades/correção de atividades na lousa com alunos e
professora.
12_1-EA-Roda de conversa/conversar com os alunos como eles
representaria números muito grande ,ou muito pequenos.
12_2- EC-Registro de conteúdo.

9A_05/04/19
11_2-EC-Registro de atividades/resolução/correção realizada
pela professora e alunos na lousa.

9A_04/04/19
11_1-EC-Registro de atividades/resolução/correção realizada
pelos alunos e professora na lousa.

9A_01/04/19
11_1-EC-registro de atividades/resolução de
atividades/correção de atividades na lousa com alunos e
professora.
12_1-EA-Roda de conversa/conversar com os alunos como eles
representaria números muito grande ,ou muito pequenos.
12_2- EC-Registro de conteúdo.

9A/9B_ 25/03/19
11_ 1 EC- Continuação da correção das atividades realizadas  em
trios pelos alunos,esta correção será realizada pelos alunos e
professora  na lousa.Sendo avaliados constantemente.
12_1 EC-Apresentação do conteúdo realizada pela professora.
12_2 EI-Vídeo /Tempo 25 min 
Será apresentado vídeo onde serão discutido o assunto.
12_3 -E A-Debate /através de perguntas aos alunos o que eles
entenderam sobre o conteúdo,se eles já viram esse assunto em
algum lugar.
26/03/19
12_1-EC-Apresentação de atividades organizada pela
professora,após será realizada a resolução de atividades em trios
/individual.Logo após correção na lousa com alunos e
professora.
27/03/19
12_1 E C- Revisão /atividades realizada pelos alunos,avaliação.
 
11_ 1 EC- Continuação da correção das atividades realizadas  em
trios pelos alunos,esta correção será realizada pelos alunos e
professora  na lousa.Sendo avaliados constantemente.
12_1 EC-Apresentação do conteúdo realizada pela professora.
12_2 EI-Vídeo /Será apresentado vídeo onde serão discutido o
assunto.
12_3 -E A-Debate /através de perguntas aos alunos o que eles
entenderam sobre o conteúdo,se eles já viram esse assunto em
algum lugar.
9A_28/03/19
12_1-EC-Apresentação de atividades organizada pela
professora,após será realizada a resolução de atividades em trios



/individual.Logo após correção na lousa com alunos e
professora.
9A_29/03/19
12_1 E C- Revisão /atividades realizada pelos alunos,

9A/9B_18/03/19 a 22/03/19
11_ 1-E C - Apresentação  do conteúdo (propriedades
operatórias da potências),logo após explicação do
conteúdo/apresentação das atividades formuladas pela
professora/correção de atividades na lousa realizada pela
professora e alunos.Sendo avaliados continuamente.

HA_55 1-E I video -Apresentação do video /durante a 

apresentação aproveitamos  para fazer um debate sobre o 

conteúdo. 

HA_55 EC- Revisão de dízima periódica .Através de resolução 

de atividades formuladas pela professora logo após a 

resolução será realizada a correção pela professora na 

lousa.

9A/9B_11/03/19/a 15/03/19
4_ 1- E S-vídeo 1-  Tempo :22:42 min e 14:34 min
Será desenvolvida sem intervenção da professora.
4_2 EI -Debates/ para descobrir di�culdade dos alunos.
4_3- EC-Registro do conteúdo relacionado ao
vídeo,apresentação de atividades organizada pela professora,
resolução realizada em trios,a correção será realizada pela
professora e alunos.
8_1 - EC-Registro de conteúdo apresentado pela professora.
9_ 1 -ES- vídeo 2-Tempo: 34:34 min
Será desenvolvido sem intervenção da professora.
9_ 2- E C- Apresentação do conteúdo relacionando com o
vídeo,apresentação de atividades desenvolvida pela
professora,resolução das atividades em trios correção realizada
pela professora.
10_1-E C- Apresentação de atividades ( problemas) desenvolvida
pela professora ,realização das atividades em trios/correção
realizada pelos alunos .
55_ E A vídeo 3 tempo 11:18  min e vídeo 4 tempo 23:35 min - Os
vídeo serão apresentados sem intervenção da professora.
55_ EC- Após a apresentação do vídeo será registrado o
conteúdo relacionado com o respectivo tema e atividades 
organizada pela professora ,a resolução das atividades serão
resolvidas em trios e a correção será organizada pela professora
e alunos.

9A/9B _25/02/19 a 01/03/19
1_ 1-EC -Apresentação de situações
problemas/Resoluções/correção.
2_1- Resolução de problemas.

9A/9B _18/02/19 a 22/02/19
2/3/4/5/_ 1_ E A Roda de conversas
1/2/3/4/5/ 2_E C Apresentação do conteúdo/apresentação de

atividades/problemas/resoluçao de atividades/correção das
atividades.

9A/9B _11/02/19 a 15/02/19
1/2/3/4/ _1-E I- Investigação / levantamento de hipóteses
1/2/3/4 /_2E A- Roda de conversas.
1/2/3/4_ 3-E C- Texto /Explicação/Atividades/Resolução de
atividades/

RECURSOS

9A_9B_11/12/11/19
PLANO DE AÇÃO
livros 
Caderno 
sala de informática

9B_13/11/19
Livros
 Caderno
LOUSA
Sala de informática

9B_12/11/19
Livros
 Caderno
LOUSA
Sala de informática

9A_14/11/19
Livros
 Caderno
LOUSA
Sala de informática

9A-9B_11/11/19
PLANO DE AÇÃO
livros 
Caderno 
sala de informática

9B_06/11/19
Livros
 Caderno
LOUSA
Sala de informática



9B_05/11/19
Livros
 Caderno
LOUSA
Sala de informática

9A_08/11/19
Livros
 Caderno
LOUSA
Sala de informática

9A_07/11/19
Livros
 Caderno
LOUSA
Sala de informática

9A_9B_04/11/19
PLANO DE AÇÃO
livros 
Caderno 
sala de informática

9B_01/11/19
CADERNO 
Livro 
Lousa

9B_30/10/19
CADERNO 
Livro 
Lousa

9B_28/10/19
CADERNO 
Livro 
Lousa

9A_01/11/19
CADERNO 
Livro 
Lousa

9A_30/10/19

CADERNO 
Livro 
Lousa

9A_29/10/19
CADERNO 
Livro 
Lousa

9B_23/10/19
CADERNO 
Livro 
Lousa

9B_22/10/19 CADERNO Livro Lousa

9A_25/10/19
CADERNO 
Livro 
Lousa

9A_24/10/19
CADERNO 
Livro 
Lousa

9A/9B_21/10/19
PLANO DE AÇÃO
CADERNO 
Livro 
Lousa

9B_16/10/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_18/10/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_17/10/19
Caderno 
Livro 
Lousa



9A/9B_14/10/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_09/10/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_08/10/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_07/10/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_11/10/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_10/10/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_07/10/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_02/10/19
Conselho

9B_01/10/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_30/09/19

Caderno 
Livro 
Lousa

9A_04/10/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_03/10/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_30/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_25/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_24/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_23/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa
Papel quadriculado

9A_27/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_26/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_23/09/19



Caderno 
Livro 
Lousa
Papel quadriculado

9B_18/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_17/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_16/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_20/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_19/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_16/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_11/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_10/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_09/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_13/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_12/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_04/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_03/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9B_02/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_06/09/19
Caderno 
Livro 
Lousa

9A_02/09/19
Caderno do  aluno
Livro didático
Lousa

9B_28/08/19
Caderno do aluno
Livro didático 
Lousa 
vídeo



9B_27/08/19
Caderno do aluno
Livro didático 
Lousa 
vídeo

9B_26/08/19
Caderno do aluno
Livro didático 
Lousa 
vídeo

9A_30/08/19
Caderno do aluno
Livro didático 
Lousa 
vídeo

9A_29/08/19
Caderno do aluno
Livro didático 
Lousa 
vídeo

9A_26/08/19
Caderno do aluno
Livro didático 
Lousa 
vídeo

9B_21/08/19
Caderno do aluno
Livro didático 
Lousa 
vídeo

9B_20/08/19
Caderno do aluno
Livro didático 
Lousa 
vídeo

9B_19/08/19
Caderno do aluno
Livro didático 
Lousa 
vídeo

9A_23/08/19
Caderno do aluno
Livro didático 
Lousa 
vídeo

9A_22/08/19
Caderno do aluno
Livro didático 
Lousa 
vídeo

9A_19/08/19
Caderno do aluno
Livro didático 
Lousa 
vídeo

9B_14/08/19
Recuperação
Caderno do aluno 
Listas de atividades(problemas)

9B_13/08/19
Recuperação
Caderno do aluno 
Listas de atividades(problemas)

9B_12/08/19
Recuperação
Caderno do aluno 
Listas de atividades(problemas)

9B_07/08/19
Recuperação
Caderno do aluno 
Listas de atividades(problemas)

9B_06/08/19
Recuperação
Caderno do aluno 
Listas de atividades(problemas)

9B_05/08/19
Recuperação
Caderno do aluno 



Listas de atividades(problemas)

9B_31/08/19
Recuperação
Caderno do aluno 
Listas de atividades(problemas)

9A_ 16/08/19
Recuperação
Caderno do aluno 
Listas de atividades(problemas)

9A_15/08/19
Recuperação
Caderno do aluno 
Listas de atividades(problemas)

9A_12/08/19
Recuperação
Caderno do aluno 
Listas de atividades(problemas)

9A_09/08/19
Recuperação
Caderno do aluno 
Listas de atividades(problemas)

9A_08/08/19
Recuperação
Caderno do aluno 
Listas de atividades(problemas)

9A_05/08/19
Recuperação
Caderno do aluno
Listas de atividades (problemas)

9A_02/08/19
Recuperação
Caderno do aluno
Listas de atividades (problemas)

9A_01/08/19
Recuperação
Caderno do aluno 

Listas de atividades(problemas)

9B_25/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_24/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_24/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_19/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_18/06/19
sala de aula
Livro didático

https://t3.ftcdn.net/jpg/00/06/27/44/240_F_6274428_gEpyXs0PXXhFIdc9xcLywhVNnDL8jwmG.jpg


Caderno do aluno
Lousa

9B_17/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_17/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_12/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_11/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_10/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_14/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa.

9A_13/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_10/06/19

sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_05/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_04/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_03/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_07/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_06/06/19
PROJETO SANASA

9A03/06/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_29/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_28/05/19
sala de aula
Livro didático



Caderno do aluno
Lousa

9B_28/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_28/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_27/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_27/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_31/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_31/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_27/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_27/05/19

sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_22/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_21/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_20/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_24/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_23/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_20/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_15/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa



9B_14/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_13/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_17/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_16/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_13/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_08/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_07/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_06/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_10/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_09/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_06/05/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_29/04/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_29/04/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_30/04/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_24/04/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_23/04/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa



9B_22/04/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_26/04/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_25/04/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9A_22/04/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

9B_17/04/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno

9B_16/04/19
sala de aula
Livro didático
Caderno do aluno

9B_15/04/19
sala de vídeo 
sala de aula 
caderno do aluno.

9A_18/04/19
Sala de aula
Caderno do aluno.

9A_15/04/19
Sala de vídeo
Caderno do aluno

9B_08/04/19 Livro didático Caderno do
aluno .

9B_10/04/19
Livro didático
Caderno de aluno

9B_09/04/19
Livro didático
Caderno de aluno

9B_08/04/19
Livro didático
Caderno de aluno

9A_12/04/19
Livro didático
Caderno de aluno

9A_11/04/19
Livro didático
Caderno de aluno

9A_08/04/19
Livro didático
Caderno de aluno

9B_05/04
Livro didático
Caderno de aluno

9B_04/04/19
Livro didático
Caderno de aluno

9B_01/04/19



Livro didático
Caderno de aluno

9A_05/04/19
Livro didático
Caderno de aluno

9A_04/04/19
Livro didático
Caderno de aluno

9A_ 01/04/19
Livro didático
Caderno de aluno.

9A/9B_25/03/19 a 29/03/19
Caderno do aluno
livro didático
vídeo

9A/9B_18/03/19 a 22/03/19
caderno de aluno
livro didático
vídeo

9A/9B_11/03/19/a 15/03/19
video
Livro didático

9A/9B _25/02/19 a 01/03/19
Livro didático
Cópias de problemas

9A/9B_18/02/19 a 22/02/19
Livro didático 
Montagem de diagramas.

9A/9B _11/02/19 a/15/02/19
Livro didático /Pesquisa no Google.

OBSERVAÇÕES

9A_9B_

  PLANO DE AÇÃO
Nas datas:04/05/11/12/18/19/25/26 de novembro _Será
trabalhado o  plano de ação de acordo com a MP.    

simulado 9A-9B

Avaliação de Matemática 9° Ano
2013
Professor Leandro

GOOGLE DOCS

Avaliação de Matemática 9° Ano
2015
Professor Leandro

GOOGLE DOCS

https://www.slideshare.net/julianagomes906/
saresp-9-ano-matemtica

Simulado Saresp - 9º ano -
Matemática
9º ano do ensino fundamental
matemática

SLIDESHARE

9A/9B
O PLANO DE AÇÃO SERÁ REALIZADA TODAS AS 2ª FEIRAS. 
AS HABILIDADES TRABALHADAS ESTÃO DE ACORDO COM A
MP.NAS SEMANAS DE:
07/10 A 31/10 - ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DO PLANO
DE AÇÃO.

9A/9B
O PLANO DE AÇÃO SERÁ REALIZADA TODAS AS 2ª FEIRAS. 
AS HABILIDADES TRABALHADAS ESTÃO DE ACORDO COM A
MP.NAS SEMANAS DE:
07/10 A 31/10 - ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DO PLANO
DE AÇÃO.

9A/9B-04/09/18

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUxueHeOdESaXUpHec3-MbHXrG4sDL1sAIsPCF80wsYG6wuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMzqJCS2t684PHJMyh-ipnVaqVXMESdO35DKl9XihwMs42GA/viewform
https://www.slideshare.net/julianagomes906/simulado-saresp-9-ano-matemtica


TEOREMA DE TALES - Aula 01
por Marcos Aba Matemática

YOUTUBE

9A/ B_04/09/19

Teorema de Tales - Vivendo a Matemática - Professora
Angela
por Professora Angela Matemática

YOUTUBE

9B_31/07/19
RECUPERAÇÃO
Demonstrar como resolver problemas:
1- Leitura detalhada do seu enunciada,
2- Aplicar seus conhecimentos nas resoluções de problemas.
As atividades seram desenvolvidas em duplas ou quartetos.
Será realizada :
  _ roda de conversas .
_ Resolução das atividades em grupos.
_apresentam suas soluções á classe.

9A_01/08/19
RECUPERAÇÂO
Demonstrar como resolver problemas:
1- Leitura detalhada do seu enunciada,
2- Aplicar seus conhecimentos nas resoluções de problemas.
As atividades seram desenvolvidas em duplas ou quartetos.
Será realizada :
  _ roda de conversas .

_ Resolução das atividades em grupos.
_apresentam suas soluções á classe.

9A_23/05/19
Avaliação da aprendizagem em processo.
9B_ 21/05/19
Avaliação da aprendizagem em processo.

OK
21.05.2019 - EDSON MAMPRIN - DIRETOR

9A/9B_20/05/á 24/05/

https://www.youtube.com/watch?v=7ps21dkLwuk
https://www.youtube.com/watch?v=Qaeyxw8DT70
https://t3.ftcdn.net/jpg/00/06/27/44/240_F_6274428_gEpyXs0PXXhFIdc9xcLywhVNnDL8jwmG.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/z5d2GpGw1twU5bupCpcDl8Z3l9Tk6Br5Oa7bFmTH2Lc8N5JxqO8Iszc82zoi8uzNDo_ZCN18Ye9M9nC_7LGxOxaW7N4DCWxeGQ39-E6FFTNz75ocxEXOmTlYafhRHyu1vmIozachw0t7b5--gXdPSGCHhjHb72nIx4h5DWravwfGJnrX3z_bpZmsgs0-DycuOEqujL-7QSIuUZoCqetONhwCuh1P27HWBTCvqAiUK0-dWyHn7zihbCTkwnydOmTGDgilDtxmOhhQTZSA17Rd1O5J0D1EhL_87VypM86F6NpCCBYFcJD4f8ozHrF7kxrUsWp2cfs6HNCLszI5CAmi-HjmcFBXUoUx5e9m_CiUkL-Y-foBqTRMGrN_bixQ4jFlcl4ezGxOKBxnotZNyxZUP2K_9g46UxnpMV2IjjRbHEmowe0YzXu5ppmEk1Izapo7Zes_ML6Y_GIKtdKH8c2zh-6KCkc_pV4RO46R2YVoQoy3YPPSLJKy6EczZniIL4M0polG64Fm-K5qEDcpu59RrqNvy1PNse8ganq5elDkNWJbqd5bZfjh4fI13qOxJ_LI0T-OT98uX9KoYFEFt6tIjyNdb6-n2653_jKMMXNX3Gr4Rb1Qrt-pWaI3viq0vvOmpRvKLdOIsH8yCJI0joaWGQFpBZcpL_Y=w277-h274-no


Plano de ação será realizada 20/05 á 25/05/19 conforme as
necessidades de rever outros conteúdos .

9A/9B
Plano de ação 1°bimestre será realizada conforme a necessidade
de rever as habilidades anteriores.

9A/9B 06 à 10/05/19
Plano de ação 1º bimestre

04/05/19
URGENTE 

O SEU PLANO DE AULA/ DIÁRIO DE CLASSE E PLANO DE
ENSINO INTEGRADOS NÃO CONTEMPLAM A SEMANA EM
DESENVOLVIMENTO. A GESTÃO ESCOLAR NECESSITA DO
REGISTRO DESSA DOCUMENTAÇÃO COMO FOI FIRMADO NO
PLANEJAMENTO INICIAL, ENTENDENDO QUE SEM A
DOCUMENTAÇÃO OFICIAL PRODUZIDA DE FORMA TEÓRICA E
PRÁTICA, NÃO HÁ PLANEJAMENTO, ITEM DOS MAIS
IMPORTANTES DO TRABALHO INICIAL CLÁSSICO DOCENTE,
NÃO CONTEMPLANDO ASSIM UMA DAS GRANDES
DIMENSÕES DO P.P.P QUE É A TRANSPARÊNCIA.
     ATENCIOSAMENTE.    

-QUANTO A PESQUISA INTERNET, É NECESSÁRIO ANTES DOS
ALUNOS IREM NA SALA DE INFORMÁTICA OS LINKS JÁ DEVEM
ESTAR PRÉ ESCOLHIDOS PELO PROFESSOR PARA ASSIM
INTRODUZI-LO NA "SAI" LINKS DOS PROFESSORES, PELA
COORDENAÇÃO.
                ATENCIOSAMENTE

9A/9B_11/04/19

Raiz quadrada e Raiz cúbica e Expoente - Potenciação e
radiciação
por Marcos Aba Matemática

YOUTUBE

9A/9B

Raiz Quadrada - Brasil Escola
por Brasil Escola

YOUTUBE

9A/9B
11/04/19

Vídeo aula de Raiz Quadrada, exercicio resolvido passo a
passo
por wwwematematica

YOUTUBE

9B_15/04/19

RAIZ QUADRADA - MÉTODO DA DECOMPOSIÇÃO EM
FATORES PRIMOS
por democlisrocha

YOUTUBE

9A_15/04/19

https://www.youtube.com/watch?v=mdsTYmJC5_g
https://www.youtube.com/watch?v=9pSheBP87Hs
https://www.youtube.com/watch?v=NOBIfM8qTY4
https://www.youtube.com/watch?v=YE0NxAhANk0


RAIZ QUADRADA - MÉTODO DA DECOMPOSIÇÃO EM
FATORES PRIMOS
por democlisrocha

YOUTUBE

30/03/19
ATENÇÃO

1- QUAL SERÁ A FORMA DE APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO?
EXISTEM VÁRIAS ATIVIDADES INTRODUTÓRIAS DE
CONTEÚDOS. É NECESSÁRIO CITAR A FORMA QUE IRÁ
OCORRER A APRESENTAÇÃO .

2-  A EXPLICAÇÃO É O DESENVOLVIMENTO PARA O
"ENTENDIMENTO" DO CONCEITO.:

3- COMO SERÁ A EXPLICAÇÃO?  

 - APENAS NA ORALIDADE DO PROFESSOR?

 - COM INTERAÇÃO DOS ALUNOS? 

 - OM MOMENTOS DE PARADA PARA SISTEMATIZAÇÃO DO
PROCESSO NO CADERNO DO ALUNO?

 - COM A AJUDA DE ALGUNS ALUNOS MONITORES PARA
COMPLEMENTAR A ORALIDADE DO PROFESSOR? 

- OUTRAS...

4- RODA DE CONVERSA:

- SERA APENAS NA ORALIDADE?

- QUAL SERÁ A FORMA DE REGISTRO DA RODA DE CONVERSA.

- COMO SERÁ A DEVOLUTIVA DO PROFESSOR SOBRE A RODA
DE CONVERSA?

5- RESOLUÇÃO:

- QUAL A FORMA DE CORREÇÃO?

- COMO SERÁ A EXIGÊNCIA DO REGISTROS DOS ALUNOS
SOBRE A CORREÇÃO.

- COMO SERÁ TRABALHADO COM O ERRO?

                          COORDENAÇÃO

17/03/2019COMUNICADO:O AS
ATIVIDADES DEVEM TER AS DATAS
REFERENTES A PRÁTICA EM TODAS AS
ATIVIDADES. P.A é um documento oficial e
necessita ser preenchido antecipadamente
na percepção de construção, de processo e
flexibilidade, integrando três documentos
de extrema importância para a vida dos
alunos. Ressaltamos também que o P.A é o
instrumento que norteia o trabalho da
coordenação pedagógica, sendo a ponte
entre a teoria e a prática. Obrigado!

9A/9B_25/03/19 a 29/03/19

Notacao cientifica 1
por Jose Marmontel

YOUTUBE

9A/9B_25/03/19 a 29/03/19

Notação científica erros comuns
por Jose Marmontel

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=YE0NxAhANk0
https://www.youtube.com/watch?v=NEU5d2SkzpY
https://www.youtube.com/watch?v=A1b9Neevh_w


9A/9B_11/03/19/a 15/03/19
vídeo 1

NÚMEROS IRRACIONAIS - Conjuntos Numéricos (Números
Reais)
por Marcos Aba Matemática

YOUTUBE

9A/9B_11/03/19/1 15/03/19
vídeo 2-

RETA NUMÉRICA - Números decimais, naturais, inteiros,
Fracionários, Racionais , Negativos e etc.
por Marcos Aba Matemática

YOUTUBE

9A/9B_11/03/19/a 15/03/19
vídeo 3-

Fração Geratriz - Dízima Periódica Simples - Dízima Periódica
Composta
por Matemática no Papel

YOUTUBE

9A/9B_ 11/03/19 a 15/03/19

Números racionais aula 01 mpeg4
Uploaded by Quebra tudo no Enem! on 2012-07-24.

YOUTUBE

9A/9B _11/03/19 a15 /03/19
Vídeo 1 -

CONJUNTOS NUMÉRICOS: Naturais, Inteiros, Racionais,
Irracionais e Reais
por Matemática do aluno - Prof. Rodrigo Ribeiro

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=ikBQxQXAfPo&t=181s
https://www.youtube.com/watch?v=Q6PuV9hT__4
https://www.youtube.com/watch?v=R7maNjjvMz0
https://www.youtube.com/watch?v=Q9CRBy0KnOo
https://www.youtube.com/watch?v=f3Inndu_T5Q


vídeo 4

Fração Geratriz de uma Dízima Periódica - Professora Angela
por Professora Angela Matemática

YOUTUBE

9A/9B_11/03/19/a 15/03/19 PARA
ADEQUAÇÃO DO P.A.ORIENTAÇÃO 4_1 e
8_1 O tempo do vídeo? como será
desenvolvido? Irá ocorrer paradas
estratégicas durante o vídeo para
intervenção da professora? Ou será corrido?
Como será a devolutiva do vídeo produzida
pelos alunos? 8_2 Como irá ocorrer a
apresentação do conteúdo? De que forma?
As atividades serão construídas pelos
alunos ou serão dadas prontas pela
professora? A resolução irá de forma
individual ou em duplas ou trios? A correção
irá ocorrer de que forma? Como corrigir? O
aluno irá na lousa de forma autônoma ?
Agrupamento produtivo? A professora
resolve? 9_1 Como irá ocorrer a
apresentação do conteúdo? De que forma?
10_1 Como irá ocorrer a apresentação do
conteúdo? De que forma? As atividades
serão construídas pelos alunos ou serão
dadas prontas pela professora? A resolução
irá de forma individual ou em duplas ou
trios? A correção irá ocorrer de que forma?
Como corrigir? O aluno irá na lousa de
forma autônoma ? Agrupamento produtivo?
A professora resolve? RECURSOS: Todos as
ferramentas utilizadas para as estratégias
acima devem aparecer no espaço recursos.
FINAL: Importante descrever as ações
pontuais no desenvolvimento das
estratégias. BOM TRABALHO!

https://www.youtube.com/watch?v=r-X8QIrlQ3k


※※※※※※


