
 
 

Caxias do Sul, 1º de Narço 2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

De acordo com o que foi expresso em reunião de pais e/ou responsáveis,             

apresentamos a organização trimestral do 9º Ano. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades 
● Analisar argumentos e contra-argumentos usados para defender tese; Classificar         

tipos de argumentos, bem como defender opiniões a partir deles; Identificar o            

antecedente de pronomes relativos ou o de uma sequência de substituições lexicais; 

● Compreender o uso de diferentes apropriações: paráfrase, citações e discursos; 

● Avaliar a diferença ou semelhança no tratamento de uma mesma informação           

veiculada a textos diferentes; Utilizar estratégias de construção do texto oral,           

considerando os objetivos, tempo, espaço e interlocutores;  

● Expor resultados de pesquisa por meio de textos orais estruturados; Compreender a            

estrutura do sujeito; Identificar orações coordenadas e subordinadas em períodos          

compostos; Refletir sobre a construção das regências verbais e nominais, bem como            

a colocação pronominal; Reconhecer a variedade de texto formal e informal; 

● Analisar as variedades de registros: fala e escrita. Identificar estrangeirismos e           

preconceito linguístico. 

Sugestões: 
Baixar e ler o livro: “Preconceito linguístico - Marcos Bagno”. O livro será subsídio para o                
trabalho multidisciplinar do trimestre. (Língua Portuguesa e Redação) 
Assistir ao filme: “O auto da compadecida - Guel Arraes. Para poder verificar os tipos de                
linguagens regionais contidas na obra.  

Combinações 
Trazer a apostila diariamente. Respeitar o momento de fala do professor e do colega. ler e                
interagir nos momentos de discussões (temáticas relevantes em aula) de maneira respeitosa.            
entregar as atividades nas datas acordadas. No caso dos exercícios domiciliares, será            

descontado 0,1 ponto por tema não realizado até um total de 1,0 ponto por trimestre.               
Assinatura dos responsáveis em provas e trabalhos: caso o aluno (a) não traga as provas e                
trabalhos assinados será descontado 0,1 ponto por cada atividade sem assinatura. Ler o livro              
Rômulo e Júlia, os caras pintadas - Rogério Andrade Barbosa (livro trimestral). 

MATEMÁTICA 

Habilidades 
● Reconhecer  formas geométricas existentes; 
● (Re) conhecer as condições necessárias e suficientes para que dois polígonos sejam            

semelhantes.  
● Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e           

inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes           
proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de           
outras áreas 

● (Re) conhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento           
para desenhar objetos em perspectiva. 

● Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica,           
envolvendo diferentes operações.  

Sugestões: 
- Manter material sempre em dia; 
- Realizar as atividades de aula e domiciliares; 
- Resolver as listas extras de exercícios. 

Combinações 
Conferência de temas: as apostilas de aula e de exercícios serão conferidas semanalmente,             
assim como, as atividades domiciliares. No caso dos exercícios domiciliares, será descontado            
0,1 ponto por tema não realizado até um total de 1,0 ponto por trimestre. Assinatura dos                
responsáveis em provas e trabalhos: caso o aluno (a) não traga as provas e trabalhos               
assinados será descontado 0,1 ponto por cada atividade sem assinatura. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades 
● Falar sobre o futuro e planos de vida; 
● Descrever períodos da sua vida utilizando os verbos no passado; 

 



 

● Dar conselhos, recomendações, avisos e alertas; 
● Expressar desejos e falar sobre situações hipotéticas. 

Sugestões: 
Montar a sua linha do tempo e apresentar momentos importantes da sua vida. 
Brincar de imagem e ação desenhando frases e as adivinhando. 
Sortear diferentes situações e dar conselhos sobre o que faria. 

Combinações: 
Sempre se comunicar utilizando a língua inglesa em sala de aula. Trazer o kit completo para                
as aulas, bem como sempre realizar as atividades de homework. Guardar o celular na              
caixinha e somente pegá-lo ao final da aula. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades 
● Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a             

organização da vida coletiva e individual.  
● Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes             

práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam.  
● Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade         

cultural dos povos e grupos. 
● Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o          

envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a            
promoção da saúde. 

● Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e            
produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário.  

● Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças,         
ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho           
coletivo e o protagonismo. 

Sugestões: 
-Não ficar com dúvidas; 
-Realizar atividades fora da escola em parques e clubes aperfeiçoando as suas habilidades; 
-Cuidar da sua saúde( Alimentação). 

Combinações: 
-Participar das  aula,  
-Respeitar as regras para uma boa convivência nas aulas e atividades. 

-Realizar  as atividades e trabalhos solicitados. 

ARTES 

Habilidades: 
● Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e           

contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes          
épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a             
experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a          
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético 

● Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e         
processos de criação nas suas produções visuais 

● Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às            
linguagens audiovisuais. 

 

Sugestões: Cinema: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-23112017000200167  

Combinações:  
*Trazer materiais solicitados 
*Uso do celular só com autorização do professor, quando solicitado 
*Deixar sala de arte sempre organizada para a próxima turma 

CIÊNCIAS 

Habilidades 
Química 

● Conhecer as vidrarias que envolvem os processos de separações de misturas, bem            
como as regras e normas de segurança. 

● Compreender os fatores que alteram as propriedades da matéria. 
● Identificar as diferentes composições da matéria na visão macro e microscópica. 

Física 

● Reconhecer as unidades básicas e as derivadas do Sistema Internacional de           
Unidades. 

● Reconhecer as relações e conversões entre as unidades de medida. 
● Reconhecer causas da variação de movimentos associadas a forças 

Biologia 
● Descrever a forma e função do núcleo e elementos nucleares (cromossomos). 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-23112017000200167


 

● Diferenciar os ácidos nucléicos (DNA e RNA), sua composição química, tipos e            
formas estruturais, autoduplicação, sínteses e código genético 

● Reconhecer as principais diferenças entre mitose e meiose e as fases do ciclo             
celular. 

Sugestões: 
Química 
Livro: Os elementos – Uma exploração visual dos átomos conhecidos no Universo 
Revista: Química Nova na escola 
Física 

Livro: Projeto Teláris – Ciências: Matéria e Energia. 
Biologia  
Livro: LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Biologia. Volume I. 1ª Edição. Editora Saraiva. 2010 

Combinações: 
Química 
Para este trimestre as atividades de tema estarão valendo 0,5 pontos. 
Não serão aceitos trabalhos atrasados sem justificativa. 
Física 

Para este trimestre as atividades de tema estarão valendo 0,3 pontos. 

Não serão aceitos trabalhos atrasados sem justificativa. 

Serão disponibilizados no portal atividades domiciliares. 

Biologia 

O material será disponível no Educacional e no Xerox da escola em forma de slides.               

Utilizaremos listas de exercícios.  

Avaliações: 

Química: 3,0 

Física: 2,0 

Biologia: 2,0 

Prova do Conhecimento: 2,0 

Mostra Científica: 1,0 

HISTÓRIA 

Habilidades 
●  Identificar as causas históricas que  desencadearam a Primeira Guerra Mundial. 

● Relacionar os interesses das potências europeias neocolonialistas com eclosão e o           
desenvolvimento da primeira Guerra Mundial. 

● Definir a Revolução Russas a partir de suas características e de seus            
desdobramentos históricos. 

● Identificar as principais características históricas do período conhecido como         
“República Velha”. 

Sugestões: 
Livro (s) 

FARRELL; Santiago,Tudo O Que Você Precisa Saber Sobre A Primeira Guerra Mundial, Planeta 

Brasil,2018. 

Gilbert;Martin,A PrimLeira Guerra Mundial,Casa Da Palavra,2017. 

Site: 

https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2014/jul/23/a-global-guide-to-the-first-

world-war-interactive-documentary 

Filme (s): 

Gandhi, 1982 

VICTORIA E ABDUL -O Confidente da Rainha,2017 

Combinações: 
Registrar o resumo das aulas (slides) em seu caderno sempre que solicitado. 
Baixar o aplicativo RA da editora positivo e realizar as atividades indicadas na apostila pelo               
professor. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Reconhecer o processo de globalização e suas principais características; 
● Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas          

mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade; 
● Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações           

populacionais, econômicas e socioambientais; 
● Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de          

compreender a multiplicidade cultural na escala mundial. 

Sugestões: 
Filme: Babel, 2007. 

 



 

Livro: Bauman, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge           
Zahar Ed., 1999. Disponível em: www.institutoveritas.net/livros-digitalizados.php?baixar=113 

Combinações: 
Organizar os esquemas desenvolvidos em aula; 
Realizar as atividades propostas e sua correção, esclarecendo dúvidas; 
Baixar o material de apoio disponibilizado pela professora no Portal Educacional. 
Sistematizar o conteúdo visto em aula, observando o material didático da apostila. 
Leitura prévia dos conteúdos a serem abordados em aula. 
Selecionar e assistir materiais adicionais disponíveis na internet. 

FILOSOFIA 

Habilidades: 
● Sensibilizar para a compreensão dos conceitos de bem e mal; 
● Provocar reflexões sobre o que é viver bem; 
● Estimular a autoconsciência a respeito do que provoca bons ou maus sentimentos,            

abarcando as noções de dor física e de dor emocional. 
● Identificar diferentes perspectivas filosóficas sobre o agir humano e suas implicações; 

Sugestões: 
Filmes: Matrix, Django Livre, A Onda. Livros: 1884, A revolução dos Bichos, Harry Potter. Série               
na Netflix: The 100. 

Combinações: 
Organizar sínteses e esquemas sobre os conteúdos desenvolvidos em aula; ter autonomia            
sobre seus próprios apontamentos; Realizar as atividades propostas dentro dos prazos           
determinados; Respeitar as diferentes opiniões; Promover debates racionais e significativos; 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades: 
● Relacionar as desigualdades econômicas brasileiras aos problemas vividos pela         

maior parte da população de nosso país. 
● Reconhecer na Campanha da Fraternidade e no tempo da quaresma,          

oportunidades para a reflexão sobre os problemas brasileiros e suas possibilidades           
de resolução. 

● Identificar os objetivos da Campanha da Fraternidade. 
● Descrever o Tema, Lema e Objetivos da Campanha da Fraternidade 

●  Relacionar o tema da Campanha da Fraternidade à espiritualidade da Quaresma. 
Identificar os fundamentos éticos presentes nas religiões e nas filosofias de vida; 

● Analisar comparativamente o conjunto de normas e de valores éticos das diversas            
tradições religiosas. 

Sugestões: 
https://jovensconectados.org.br/campanha-da-fraternidade-2019-reflete-a-importancia-das-
politicas-publicas.htm 
Filme:Crianças invisíveis . 
Leitura: As aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain.São Paulo: SM,2014 

Combinações: 
-Ser participativo em aula, respeitando as regras para uma boa convivência em aula. 
-Realizar todas as atividades e trabalhos solicitados. 
-Manter seu caderno organizado. 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Habilidades:  
● Analisar argumentos e contra-argumentos usados para defender tese em textos          

argumentativos. 
● Classificar tipos de argumentos. 
● Analisar relações entre as partes do texto. 
● Identificar o antecedente de pronomes relativos ou o de uma sequência de            

substituições lexicais. 
● Compreender o uso de diferentes apropriações: paráfrase, citações, discursos. 
● Escrever textos utilizando os recursos linguísticos aprendidos. 

Sugestões: 
BARBOSA, Rogério Andrade. Rômulo e Júlia - Os caras-pintadas. FTD: 2006. (livro do             
trimestre) 
Baixar e ler o livro: “Preconceito linguístico - Marcos Bagno”. O livro será subsídio para o                
trabalho multidisciplinar do trimestre. (Língua Portuguesa e Redação) 

Combinações: 
Todas as produções deverão ser feitas à caneta e na folha de produção textual solicitada. 
Guardar todas as produções, bem como os rascunhos na pasta de produção textual. 

 

 

http://www.institutoveritas.net/livros-digitalizados.php?baixar=113
https://jovensconectados.org.br/campanha-da-fraternidade-2019-reflete-a-importancia-das-politicas-publicas.htm
https://jovensconectados.org.br/campanha-da-fraternidade-2019-reflete-a-importancia-das-politicas-publicas.htm


 
Obs. Combinações gerais do Colégio: A entrega de atividades e  trabalhos atrasados,  

sem atestado médico serão avaliados com 50 % da nota. 

 


