
 

 
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA - DIFERENCIADA 

SEMANA:08 – 26/04/2021 Á 30/04/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE:9ºANO 

PROFESSOR(A): MAURO FERREIRA SELLANES CARGA HORÁRIA SEMANAL: 7 AULAS 

ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 30/04/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: POTENCIAÇÃO 

HABILIDADE(S): (EF06MA11) Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação 

decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, 
utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de 
calculadora. 
 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS:  TEXTO EXPLICATIVO, VÍDEO EXPLICATIVO E LISTA DE EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

ORIENTAÇÕES: POR FAVOR LEIAM A EXPLICAÇÃO E ASSISTAM AO VÍDEO, QUALQUER DÚVIDA PODE ESTAR ME CHAMANDO NO 

WHATSAPP. 

 

POTENCIAÇÃO  

 

 



 

 

 

Exercício 

 

 

 

 

 

 



 
 

E.M Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700Fone: (11) 4822- 
3137 / 4827-0948 

E-mail: emvayego@hotmail.com 

 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

SEMANA 9 03/05 a 
07/05. 

 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 

PROFESSOR(A):EDNA CIPRIANO CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 AULAS 

ENVIAR PARA: Google forms. DATA DE ENTREGA:  

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Estrutura da matéria; Aspectos quantitativosdas 

transformações químicas ;Radiações e suas; Aplicações na saúde. 

HABILIDADES: (EF09CI03) Identificar e descrever modelos referentes a estrutura damatéria, 

de modo a conhecer a constituição do átomo e composição de moléculassimples e 
comparar estes modelos a outros propostos ao longo da história das descobertas 
científicas. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Discussões sobre o assunto, entretanto com ênfase para o 

desenvolvimento de habilidades e competências do indivíduo, recursos utilizados como 
livros didáticos, vídeos ,video aulas ao vivo pelo aplicativo de de vídeo chamada. 

 

ORIENTAÇÕES respodner as questões do fomúlario . 
Horário de atendimento de segunda a sexta das 8h ás 12h. 
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E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
ADAPTADA 

DISCIPLINA: ARTE 

SEMANA: 9 
  03/05/2021 A 07/05/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 9°A/B/C 

PROFESSOR(A): RITA CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM /WHATSAPP 
DATA DE ENTREGA: 10/05/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: JINGLE/SUGESTÃO PARA HOMENAGEM ÀS MÃES 

HABILIDADE(S): (EF69AR16) Analisar usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação, 

relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, 
estética e ética. (EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de circulação 
da música e do conhecimento musical. (EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida 
social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: CONTEXTO, LEITURA, APRECIAÇÃO MUSICAL E QUESTÕES. 

 

ORIENTAÇÕES: FAZER A LEITURA, OUVIR ATENTAMENTE O JINGLE ABAIXO E RESPONDER AS QUESTÕES. 

 

Jingle 
 

O jingle é uma música ou canção publicitária, utilizada em uma campanha de publicidade para divulga um 

produto ou serviço, como propagandas de comerciais de televisão, campanhas políticas, divulgar uma 

empresa, uma promoção de loja, entre outros. 

Característica do jingle: 
 

✓ Fácil memorização, 

✓ Conter rimas 

✓ Ser contagiante 

✓ Curta duração 
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O primeiro jingle brasileiro surgiu em 1932, para o anuncio de uma padaria no Rio de Janeiro. A produção de 

um jingle exige que você conheça bem, não só o produto a ser divulgado, como o público que você irá veicular 

essa divulgação. Deve inserir no jingle as qualidades e eficiência do produto, podendo escolher um ritmo de 

sua criação ou fazer uso do ritmo de uma música já existente (paródia), chamar a atenção do público, ser 

contagiante e letra fácil. Clique no link abaixo, ouça atentamente o jingle e responda as ques]oes. 

https://www.youtube.com/watch?v=BrFEO9PuI2Q 
 
 
 

Questões 
 

1 Qual o produto que está sendo divulgado? 
 

2 Qual a qualidade que o jingle atribuí ao produto divulgado? 
 

3 -O que é Jingle? 
 

4 -Cite duas características do jingle. 
 
 

Recado importante 

O dia das mães, é um dia para celebrar e agradecer a todas mães pela dedicação, carinho e amor que dão aos 

filhos diariamente. Celebramos esta data aqui no Brasil, sempre no segundo domingo de maio, portando no dia 

09/05/2021, estaremos comemorando esta data tão especial e como sugestão separei uma lembrancinha que 

você pode confeccionar e homenagear a sua mãe. Clique no link abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=RBnXvXIMb0k 
 

Você pode substituir o EVA, por papel Color set, um pouco mais fino que a cartolina e pode ser encontrado em várias 

cores. 

FELIZ DIA DAS MÃES, PARA QUEM SEMPRE CUIDOU DE NÓS! 

https://www.youtube.com/watch?v=BrFEO9PuI2Q
https://www.youtube.com/watch?v=RBnXvXIMb0k

