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Estimados alunos e familiares,
No dia 15 de junho começaremos a utilizar uma nova plataforma
digital: o Microsoft Teams. Lá vocês assistirão às aulas “ao
vivo” e farão tarefas, atividades e avaliações. Há também um
bloco de anotações que os professores orientarão como será
feito este uso.
No calendário estarão agendadas todas as aulas “ao vivo” da
semana. Para ingressar, basta clicar em cima da aula e depois
em: ingressar em Reunião do Microsoft Teams. Organize-se
para não perder nenhuma aula!!
De 15 a 26 de junho, o roteiro, o horário diferenciado e as
atividades em folhas anexas estarão disponíveis no site do
Colégio e na Plataforma Teams em: arquivos - na pasta
“Material de aula”. A partir do dia 29 de junho, usaremos
somente a Plataforma Teams.
As aulas gravadas (videoaula) continuarão sendo postadas no
Canal do Youtube do Colégio Luterano (playlist).
Para tirar as dúvidas ou contactar um(a) professor(a), utilize
a plataforma Teams ou o e-mail corporativo.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
Um grande abraço e tenham uma ótima semana abençoada!!
Bons estudos!!
Coordenação
São Paulo, 11 de junho de 2020.

9º ano B – Horário
de estudos
HORÁRIO DIFERENCIADO
15 DE JUNHO

16 DE JUNHO

17 DE JUNHO

18 DE JUNHO

19 DE JUNHO

9º ANO B

9º ANO B

9º ANO B

9º ANO B

9º ANO B

1ª AULA às 14h Língua
Portuguesa
“AO VIVO” pelo

1ª AULA às 14h Matemática
“AO VIVO” pelo

1ª AULA às 14h História
“AO VIVO” pelo

1ª AULA às 14h Língua
Portuguesa
“AO VIVO” pelo

1ª AULA às 14h Ensino Religioso
“AO VIVO” pelo

2ª AULA às 15h15
Matemática
“AO VIVO” pelo

2ª AULA às 15h15 Língua
Portuguesa
“AO VIVO” pelo

2ª AULA às 15h15 Língua
Portuguesa
“AO VIVO” pelo

2ª AULA às 15h15 Língua Portuguesa
“AO VIVO” pelo

3ª AULA às 16h30 Língua
Inglesa
“AO VIVO” pelo

3ª AULA às 16h30 Ciências
“AO VIVO” pelo

2ª AULA às 15h15 Educação
Física
VIDEOAULA
Assistir à videoaula de
EDUCAÇÃO FÍSICA no Canal do
Youtube do colégio Luterano e
depois tirar as dúvidas pelo
Skype marcioluterano@outlook.
com ou pelo Teams.
3ª AULA às 16h30 Língua
Inglesa
“AO VIVO” pelo

3ª AULA às 16h30
Ciências
“AO VIVO” pelo

3ª AULA às 16h30 Língua Inglesa
“AO VIVO” pelo

4ª AULA das 17h40 às 18h10
PLANTÃO DE DÚVIDAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA DAS 17H40 ÀS 18H10
“AO VIVO” pelo

Acesse às aulas “ao vivo” no Calendário do Microsoft Teams.

Acesse às aulas “ao vivo” no Calendário do Microsoft Teams.

ROTEIRO DE ESTUDOS – SEMANA DE 08 A 10 de junho- TURMA: 9º ANO B
TIPO: (LC)LIÇÃO DE CASA (T)TRABALHO (LIP)LIVRO INTEGRADO POSITIVO (CA)CADERNO DE ATIVIDADES
(CPT)CADERNO DE PRODUÇÃO TEXTUAL (PRO)PROJETO (SB)STUDENT BOOK (W)WORKBOOK
PROFESSOR
Lígia

DISCIPLINA
Língua Espanhola

TIPO
LC – 18/6

CRISTIANE
CRISTIANE

MATEMÁTICA
MATEMÁTICA

CRISTIANE

MATEMÁTICA

Aulas ao vivo
LIP – 16/6
após a aula
POSITIVO
ON – 19/6

ASSISTIR ÀS AULAS AO VIVO
FAZER A PARTIR DA PÁG. 19.
CONFORME ORIENTAÇÕES DA PROFA. NA AULA ONLINE
TRILHA

THAIS

LÍNGUA
PORTUGUESA

CPT – 16/6
após a aula

THAIS

LÍNGUA
PORTUGUESA
LÍNGUA
PORTUGUESA

TRILHA
18/6
19/6

ESCOLHER UMA REPORTAGEM DA INTERNET “ATUAL” E
FAZER UM RESUMO NO MATERIAL DE APOIO DO CADERNO
DE PRODUÇÃO DE TEXTO, PÁGINA 7. TIRAR UMA FOTO E
ENVIAR POR EMAIL ATÉ DIA 21/06.
VOL.2 – UNIDADE 4: REPORTAGEM

LÍNGUA
INGLESA

PARADIDÁTICO – 15/6

THAIS

THAIS

DESCRIÇÃO
1. Corrigir os exercícios das páginas 19 a 20 do Livro de
Atividades.
2. Fazer os exercícios das páginas 53 a 55 Leitura e
interpretação de texto.

VOL.2 – UNIDADE 4: PREDICADO VERBO-NOMINAL

(TRUE COLORS)

THAIS
THAIS
THAIS

Zuleica

LÍNGUA
INGLESA
LÍNGUA
INGLESA
LÍNGUA
INGLESA

16/6 a 19/6

Arte

LC – 15/6

LER O CAPÍTULO 5. RESUMIR EM INGLÊS OS PONTOS
PRINCIPAIS E TRADUZIR O CAPÍTULO TODO.
FAZER NO PERSONAL.
*NÃO PRECISA ENVIAR POR EMAIL.SERÁ VISTADO
QUANDO RETORNARMOS.

ATIVIDADE:
TEMA: FESTA CAIPIRA
ESTE MÊS JÁ TERIA ACONTECIDO NOSSA FESTA CAIPIRA,
ENTÃO VAMOS REPRESENTÁ-LA?
VOCÊ FARÁ UMA COLAGEM USANDO MATERIAS DIFERENTES
COMO: PALITO DE FOSFORO DE REPENTE PARA A FOGUEIRA,
PANO OU FOLHA COLORIDA PARA AS BANDEIRINHAS,
PAPEIS COLORIDOS, CREPOM, O QUE TIVER EM CASA.
USE A CRIATIVIDADE.
EXEMPLO DE COLAGEM:

ENTREGA ATÉ: 18/06
ENVIAR: tire a foto e envie: zuleica@luterano.com.br

Marcello

Geografia

Simone

Ciências

Assistir à videoaula no site do colégio em “Materiais
Complementares” – Youtube.
Folhas Avulsas – Copiar no caderno.
LIP (2º BIM)
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ROTEIRO DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA
PROFESSOR MARCELLO ALBERTI

9º ano B - roteiro do dia 19/06/2020
(referente à aula que foi dada no dia 12/06/2020)

O aluno deverá copiar no SEU CADERNO DE GEOGRAFIA as perguntas e respostas deste roteiro de
estudos.
13 – Escreva sobre a Guerra do Camboja (1975-1979)
• O Camboja também era uma colônia francesa na Indochina. Conseguiu sua independência logo
após a Segunda Guerra Mundial e entrou num período de confusão política.
• Aproveitando o conflito no país vizinho, o Vietnã, o líder socialista POL POT começou a fazer a
cabeça do povo pobre camponês para se juntar a ele, fazer uma revolução e instalar o Socialismo
no país.
• Pol Pot treinou guerrilheiros para isso: o KHMER VERMELHO. Esses guerrilheiros usavam as
mesmas táticas dos vietcongues e começaram a tomar conta de todo o país. Quem não queria o
socialismo pedia ajuda aos EUA, mas depois de terem sofrido no Vietnã e terem sido
desmoralizados, os americanos se recusaram a entrar nessa confusão. O Camboja se viu
abandonado pelo resto do mundo.
• Pol Pot e o seu Khmer Vermelho conquistaram o país inteiro em 1975 e o maluco do Pol Pot
resolveu instalar ali o que ele chamava de “COMUNISMO PERFEITO”: uma sociedade
completamente igual, “pura”, onde todos seriam camponeses.
• Pol Pot mandou esvaziar todas as cidades e levar a população urbana para o campo; depois, as
cidades foram destruídas, para que o Camboja tivesse somente população camponesa!
• No campo, TODOS foram obrigados a plantar, como se fossem escravos. Quem se recusava, era
executado. O país virou um verdadeiro “campo de trabalhos forçados”.
• Para evitar oposição e tornar todo mundo “igual”, ou seja, camponês analfabeto (que era a
maioria da população), Pol Pot e o Khmer vermelho começou a EXECUTAR todas as pessoas
que sabiam ler e escrever ... que usavam óculos ... e que tinham “mãos finas”. Em quatro anos,
mataram UM TERÇO da população do país! ... um verdadeiro genocídio.
• Em 1979, alguém conseguiu fugir do país e pediu ajuda. Tropas da ONU foram lá e libertaram o
povo. Pol Pot conseguiu escapar.
• O país estava arruinado e o povo que tinha sobrado parecia “zumbi” (faminto, analfabeto e
desnorteado). O mundo inteiro começou uma campanha para reconstruir o Camboja.
• Até hoje o Camboja não se recuperou, e é muito pobre.
OBS: em 1998 descobriram que Pol Pot tinha ficado 19 anos escondido na selva. Ele morreu de câncer.
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ROTEIRO DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA
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9º ano B - roteiro do dia 18/06/2020
(referente à aula que foi dada no dia 11/06/2020)

O aluno deverá copiar no SEU CADERNO DE GEOGRAFIA as perguntas e respostas deste roteiro de
estudos.
12 – Escreva sobre a Guerra do Vietnã.
• O Vietnã era uma colônia francesa na antiga Indochina e conseguiu a sua independência em
1954. Mas daí, o líder da independência, HO-CHI-MIHN, cismou que o país deveria se tornar
SOCIALISTA. A maioria do povo não queria isso.
• Então, para conseguir alcançar seu objetivo, Ho-Chi-Mihn treinou guerrilheiros para tomar o
poder à força. Eles eram os VIETCONGUES, que levaram o país a uma guerra civil.
• Ho-Chi-Mihn e seus vietcongues (apoiados pela URSS e China) conseguiram instalar o
Socialismo apenas na parte norte do país, o Sul continuou capitalista (apoiado pelos EUA).
O país foi DIVIDIDO: Vietnã do Norte (socialista) e Vietnã do Sul (capitalista)
• Ele não aceitou a divisão do país e INVADIU a parte sul do Vietnã. O povo do sul pediu ajuda
aos EUA e soldados americanos foram mandados para lutar lá a partir de 1963. Começava a
Guerra do Vietnã.
• Os americanos acharam que ganhariam a guerra rapidamente, afinal eram o país mais poderoso
do mundo. Mas os americanos morriam aos milhares e a guerra não acabava nunca! Isso
acontecia porque os vietcongues conheciam muito bem a selva e estavam acostumados com o
calor, umidade e chuvas fortes do país, coisas que os americanos nunca tinham visto antes. Além
disso, os vietcongues faziam armadilhas na selva, armas rústicas com bambu e se escondiam em
túneis debaixo da selva. Os americanos não esperavam encontrar um povo pobre e analfabeto tão
difícil de vencer!
• A guerra não terminava, e soldados americanos iam morrendo. Já era 1967 e os EUA
radicalizaram: começaram a jogar AGENTE LARANJA (um veneno para plantas) sobre a
floresta, com o objetivo de destruí-la para os vietcongues não terem mais onde se esconder.
Milhões de toneladas desse veneno foram despejados sobre as selvas vietnamitas, envenenando
tudo que estivesse no caminho. Até hoje nascem crianças deformadas por causa da intoxicação
do solo e da água. Mas os vietcongues não se renderam.
• Daí, os americanos radicalizaram de vez: passaram a jogar NAPALM (bomba incendiária de
gasolina gelatinosa que gruda na pele e queima até os ossos) sobre o povo vietnamita, para levar
o terror à população e forçar uma rendição. Era um absurdo!!! ... o mundo inteiro ficou contra os
EUA e a imprensa noticiava todos os dias aquelas monstruosidades contra o povo indefeso.

A foto mais famosa da Guerra do Vietnã: a menina queimada com napalm.

• A guerra se prolongava demais e o povo dos EUA começou a se cansar dela: começaram a
acontecer muitos protestos pedindo que os EUA saíssem do Vietnã. Mas o governo não ouvia os
pedidos do povo e mandava mais soldados para lá.
• A partir de 1967 surgiu o movimento HIPPIE, onde jovens abandonavam tudo, se tornando quase
“mendigos”, queimavam todos os documentos e se recusavam a ir lutar no Vietnã ou em
qualquer outra guerra. O lema dos hippies era “PAZ E AMOR” e “FAÇA AMOR, NÃO FAÇA
GUERRA”.
• O movimento hippie se espalhou pelo mundo e os protestos contra a guerra do Vietnã passaram a
acontecer em todo o globo. Era muita pressão contra os EUA!
• Em 1973, finalmente os EUA resolveram tirar os soldados de lá. Os vietcongues aproveitaram e
TOMARAM O PAÍS INTEIRO. Até chegaram a invadir a embaixada americana em Saigon (que
era a capital do Vietnã do Sul) para matar os americanos que estavam abrigados ali.
• Com o país inteiro conquistado pelos vietcongues, o Vietnã voltou a ser um único país e se
tornou inteiramente socialista. Os vietcongues venceram.
• Esta foi a única guerra que os EUA perderam até hoje, e eles não se conformam com isso.

