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Caxias do Sul,junho de 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 
● Trabalhar e se apropriar do gênero textual Reportagem. 
● produzir diferentes textos que regem a circulação de diferentes gêneros nas 

diferentes mídias e campos de atividade humana 
● Ler, interpretar e produzir artigo de opinião em suas especificidades. 
● revisar e exercitar a derivação imprópria. O predicado verbo-nominal. Crase. Oração 

subordinada substantiva completiva nominal. Coesão por substituição lexical: 
possessivos e demonstrativos. 

Sugestões: 
● Fazer as atividades extras que serão colocadas no portal; 
● Ler e resumir notícias. Participar de discussões acerca dos assuntos abordados na 

mesma.  
● Ler e fazer apontamentos (esquema mental) sobre o livro de leitura do trimestre 

Combinações 
● Trazer o livro de atividades em todas as aulas; 
● Realizar todos os temas de casa; 
● Participar das aulas tirando dúvidas e trazendo colocações pertinentes ao conteúdo 

estudado; 
● Organizar resumos e esquemas  mentais a cada término de capítulo trabalhado.  
● os dez pontos do trimestre serão divididos da seguinte forma: (1,5 prova do 

conhecimento - 1,5 trabalho dos escritores em grupo - 2,0 pontos avaliação individual 
- 1,0 mostra científica - 1,0 ponto extra do trimestre anterior) + ( 1,5 pontos de 
redação e 0,5 redação prova do conhecimento com a Professora Raquel). 

MATEMÁTICA 

Habilidades 
● Interpretar e compreender as definições de Funções. 
● Compreender e analisar situações contextuais envolvendo problemas de 

probabilidade. 
● Compreender e interpretar do diferentes tipos de triângulos existestentes. 

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

Combinações 
● Conferência de exercícios: 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  
● Distinguir diferentes tipos de histórias; 
● Descrever como as coisas são feitas utilizando advérbios de sequência; 
● Falar sobre hábitos, convites e permissões; 
● Aplicar as estruturas do discurso indireto para reportar o que alguém disse, pediu ou 

requisitou; 
● Produzir textos escritos e orais empregando os pronomes relativos. 

Sugestões: 
● Ler histórias e livros em língua inglesa. 
● Brincar de adivinhar as atividades de rotina através de mímica e/ou desenhos. 
● Brincar de telefone sem fio, reportando as frases utilizadas em língua inglesa. 
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● Revisar os tempos verbais através de tabelas e exemplos de frases. 

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 aula. 
● Realizar  as atividades e trabalhos solicitados. 

ARTES 

Habilidades: 
● Avaliar os recursos necessários para comunicar a informação desejada. 
● Decodificar, executar, explorar, traçar, analisar, investigar, definir, problematizar, 

conhecer, constatar, localizar, construir, produzir e aplicar elementos artísticos em 
espaços diversos. 

● Estratégias leitoras em Artes: o contexto, o artista. 
● Observar, refletir, criar, diferenciar, apreciar e utilizar os elementos tecnológicos e 

artísticos para comunicar-se e expressar-se através do teatro, música e danças. 
● Explorar os conceitos dos elementos de linguagem nas artes visuais, teatro, literatura 

e as linguagens hibridas. 
●  Identificar a linguagem corporal, explorando o imaginário. 

Sugestões:    
● Revisar o conteúdo ou atividade feita em aula. Assistir vídeos e documentários 

referente ao conteúdo. 

Combinações:  
● Trazer sempre os materiais solicitados para as aulas. Deixar sempre organizado o seu 

espaço no ateliê quando usado. 

CIÊNCIAS 

Habilidades 
Química: 

● Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e 
composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica o papel 
histórico dos cientistas no conhecimento atual dos átomos. 

● Reconhecer que a grande diversidade de substâncias químicas resulta da 
combinação de átomos dos elementos químicos conhecidos. 

● Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias 
ou transformações químicas. 

● Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou 
implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou 
produção. 
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Física: 
● Aplicar os princípios da Dinâmica na interpretação de fenômenos envolvendo 

equilíbrio e movimento de partículas. 
● Identificar fontes e transformações de energia em movimentos, em diferentes 

equipamentos e máquinas, em atividades físicas e esportivas. 
● Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de 

equilíbrio termodinâmico cotidianas. 
Biologia: 

● Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, levando-se em conta as 
características dos seres vivos. 

● Aplicar corretamente os termos básicos em genética (gene, genótipo, fenótipo, 
Homozigose e heterozigose). 

● Saber resolver cruzamentos genéticos e aplicar noções de probabilidades. 

Sugestões: 
Química: 

● Livro:Santos e Mól, Wildson e Gerson.Química cidadã. Vol 1. 3ª Ed. Editora AJS. 2016. 
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. 

● Serão acompanhadas as assinaturas em provas.  
● Não serão aceitos trabalhos atrasados sem justificativa. 

● Serão disponibilizados no portal atividades domiciliares. 

Física: 
● Para este trimestre as atividades de tema estarão valendo 0,5 pontos. 

● Serão acompanhadas as assinaturas em provas.  
● Não serão aceitos trabalhos atrasados sem justificativa. 

● Serão disponibilizados no portal atividades domiciliares. 

Biologia: 
● Para este trimestre as atividades de tema estarão valendo 0,5 pontos. 

● Serão acompanhadas as assinaturas em provas.  
● Não serão aceitos trabalhos atrasados sem justificativa. 

● Serão disponibilizados no portal atividades domiciliares. 

 

Avaliações: 

● Química: 2,0 

● Física: 3,0 

● Biologia: 2,0 

● Prova do Conhecimento: 2,0 

● Mostra Científica: 1,0 

HISTÓRIA 

Habilidades 
● Definir o fascismo e nazismo  e suas características básicas. 

● Relacionar a ascensão do nazismo na Alemanha ao contexto histórico do Pós Primeira 

Guerra. 

● Definir a Segunda Guerra Mundial a partir de seu desenvolvimento histórico. 

● Reconhecer as consequências ambientais e éticas decorrentes da Segunda Guerra 

para a civilização mundial. 

● Reconhecer o Golpe de 30 como o fato histórico desencadeador de uma nova 

realidade política brasileira. 

● Relacionar o Golpe de 30 a ascensão de Getúlio Vargas. 

● Definir a Guerra Fria a partir das tensões entre as megapotências mundiais na 

segunda metade do século XX. 

Sugestões: 
Leitura: 

● BOYNE, John,O  menino do pijama listrado, Cia das Letras. 
● ZUSAK, Markus ,A menina que roubava livros,Intrínseca - 3ªED.(2013). 

● FRANK, Anne,O Diário de Anne Frank - Edição Definitiva. 

Filmes: 

●  O menino do pijama listrado,2008 

https://www.estantevirtual.com.br/autor/santos-e-mol-wildson-e-gerson
https://www.estantevirtual.com.br/autor/santos-e-mol-wildson-e-gerson
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● A menina que roubava livros,2013 

● O diário de Anne Frank,2016. 

● Caçadores de Obra Prima,2014 

● A Onda,2008 

● Arquitetura da destruição,1989 documentário. 

Combinações: 
● Assistir ou ler uma das indicações sugeridas para posteriormente debatermos em 

aula. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Identificar as principais atividades econômicas europeias, do continente Oceania e 

das regiões polares. 

● Relacionar as transformações nas paisagens dos lugares citados aos impactos 

ambientais delas decorrentes. 

Sugestões: 
● Vídeo – Países da Europa vistos de cima. Disponível em: www.youtube.com.br 
● Filme: A marcha dos pinguins. 
● Documentário: Before the flood. Disponível no Netflix.  

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: 
● Analisar o comportamento humano através de diversas perspectivas filosóficas. 

● Relacionar o conceito de justiça na filosofia grega e na contemporaneidade. 
● Reconhecer as diferentes ideias e valores que motivam as nossas ações. 
● Refletir sobre a possibilidade de existir uma moral que possa ser aplicada de modo 

universal.  

Sugestões:  
● Filmes/Séries (The Good Place/Netflix; Ladrões de bicicleta);  
● Livros (A monja e o professor/Coen e Barros); 

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; Verificar periodicamente as postagens realizadas no 
ambiente virtual (Portal Educacional). 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades 
● Definir os valores que contribuem para a construção de relações humanas saudáveis 

e eticamente consolidadas na adolescência 
● Exemplificar práticas de valorização da autoestima a partir do cuidado com o corpo 

e a mente humanas. 
●  Desenvolver o espírito de liderança através do reconhecimento da importância das 

relações de convivência com o outro;  

Sugestões:  
● Leituras em jornais e sites sobre a diversidades. 

Combinações:  
● Manter o caderno em ordem e com as atividades feitas. 
● Realizar as atividades propostas em sala de aula e entregar os trabalhos com 

pontualidade. 
● Organizar o resumo com os conteúdos estudados durante o trimestre. 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

http://www.youtube.com.br/
http://www.youtube.com.br/
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Habilidades:  
● Produzir textos coesos e coerentes;  
●  Aplicar as estruturas aprendidas na escrita de textos dissertativos;  
●  Comunicar-se a partir da escrita. 

Sugestões:  
● BECHARA, Evanildo. Gramática Fácil da Língua Portuguesa. Nova fronteira. Rio de 

Janeiro, 2009. 
● Leituras: Jornal Estadão:https://www.estadao.com.br/;  
● Revista Veja:https://veja.abril.com.br/ 

Combinações:  
● Entregar as redações no período de redação. Escrita em aula.  

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

sem atestado médico serão avaliados com 50 % da nota. 

https://www.estadao.com.br/
https://veja.abril.com.br/

