AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CRATO
Ano letivo 2019/ 2020

PLANO DE ATIVIDADES A REALIZAR DE 16 a 27 de MARÇO

9ºB
Disciplina

CNAT

MAT

Professor(a)

Ilda Marques

Carla Silva

Atividade
(Comunicação feita através do email da turma)
Com base na matriz dos trabalhos (2.º P), já em poder de todos os alunos,
cada aluno, individualmente,
- escolhe um tema que não tenha ainda desenvolvido e
- elabora um trabalho sobre esse tema
(Comunicação feita através do email da turma e Escola Virtual)
Utilização da escola virtual para realizar tarefas e avaliações. Os alunos irão
desenvolver novas aprendizagens e consolidar estas e as adquiridas como se
estivéssemos em dias de aulas.
Irá ser enviada a documentação necessária nos dias de aulas da disciplina de
Matemática (17 e 19 de março), conforme consta nos horários dos alunos
(segundas, terças e quintas feiras).

Data de
envio
até ao dia 24
de março (3ª
feira).

Envio logo
após o
horário
previsto da
aula

Modo de envio
Enviar à professora, por
email.

Enviar à professora, por
email

(Nota: ver anexo 1)

ING

Adélia Palma

(Comunicação feita através do email da turma)
- Concluir a tradução de 3 mini textos, tarefa iniciada na aula do dia 11 de
março.
- Redigir um texto (cerca de 100 palavras) subordinado ao tema How can I
have a great teen life?

GEO

Lígia Vieira

(Comunicação feita através do email da turma e Escola Virtual)
- Realizar o teste (já está no meo cloud)
- Outras propostas de trabalho serão enviadas.

Enviar à professora por
email (da turma ou
adelia.palma@sapo.pt)

Envio até 24
de março (3ª
feira)

Até dia 24 de - meo cloud
março (3ª
feira)

Notas
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9ºB

POR

Manuela
Matos

- Concluir a leitura do episódio “Consílio dos Deuses” de Os Lusíadas de Luís de Envio até 24
Camões (pág. 164-167 do manual).
de março (3ª
feira)
- Elaborar um quadro-síntese com a leitura/interpretação do episódio,
(identificação e caracterização dos Deuses, posição adotada durante o
Consílio, argumentos apresentados e decisão final).

Enviar para o e-mail:
manuelarmatos@hotmail.
com

- Pesquisar “Como elaborar uma convocatória para uma reunião” e redigir a
Convocatória do Consílio dos Deuses, com base nas estâncias do episódio (os
dados que estiverem em falta inventam-nos).

Enviar a tarefa para o
email:
manuelarmatos@hotmail.
com
Informar que realizou a
tarefa para o email:
manuelarmatos@hotmail.
com

- Fazer uma pequena pesquisa sobre Inês de Castro (para relembrarem esta
figura da História de Portugal).
- Ler o episódio de “Inês de Castro”.
- Visualizar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=myurluI0Svg
Andebol- Leitura e realização de um teste
EDF

João Ramos

HIST

Natália
Castelinho

FQ

José Arraia

EDV

Jorge Graça

Voleibol- Leitura do documento
Realização de um Power Point sobre um ditador dos anos 30 do séc. XX.
Exercícios da Escola Virtual
Conceito de Resistência elétrica: ficha na MEO cloud
Associação de resistores: Ficha na Meo cloud
Teste a extrair da Meo cloud
Perspetiva cónica / Exercícios com ponto de vista
Ex. 1 – Desenhar um quarto com um ponto de fuga
(Documento orientador: https://www.youtube.com/watch?v=NSp39bVWPik)

Até 25 de
março
(4ªfeira)

Até 27 de
março
(6ªfeira)
Até 25 de
março
(4ªfeira)
Até 24 de
março (3ª
feira)
Até 26 de
março (5ª
feira)
Até 27 de
março
(6ª feira)

O quadro
apresentado na
pergunta 8. do
questionário
pode servir de
modelo.
Formato Word ou
outro à escolha.
Realizar num
documento em
formato Word
Esta tarefa terá
continuidade no
3º período.

Escola virtual

Escola Virtual
Email da professora
Meo cloud

Enviar fotografia do
trabalho para o email do
professor

Trabalho a fazer
durante os
tempos de aula
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9ºB

FRA

Ex. 2 – Representação de um objeto, utilizando dois pontos de fuga
(Documento orientador: https://www.youtube.com/watch?v=4g6cAoANM-4)
Material necessário: folha A4, lápis B, borracha e régua ou esquadro.
Sofia B. Morais Ficha de trabalho (CODCOI)
Exercícios do manual e livro de atividades sobre o mesmo assunto

TIC

Nuno Gama

“Cabeçalhos e rodapés / Numeração de páginas”: ficha de trabalho (Caderno
digital)
“Notas de rodapé/ Inserção de tabelas”: ficha de trabalho (Caderno digital)

EE

José Januário

Fichas de trabalho

Até 27 de
março
(6ªfeira)
Até 27 de
março (6ª
feira)
Até 27 de
março
(6ªfeira)

OBSERVAÇÕES:
Todos os professores possuem os contactos de todos os alunos.

Crato, 16 de março de 2020
O Diretor de Turma
Prof. Jorge Graça

Meo cloud

Enviar os cadernos digitais
por Email
(docentenunogama550@g
mail.com)
Telefone e email

