
Águas Claras, 13de agosto de 2018.                                                       
 Conteúdo de Avaliações                                                                                                                           

9º Ano  

          Senhores pais e/ou responsáveis, 
          Avaliar a aprendizagem está relacionado com o processo de ensino, tendo por objetivo principal auxiliar o estudante em seu crescimento 
e apropriação dos conteúdos significativos. 
   As avaliações do 2º trimestre (2ª Etapa), ocorrerão entre o dia 22 a 31/08, conforme nosso Calendário de Avalições, disponível no Site da 
escola e no manual de conteúdos curriculares na plataforma do aluno. 
          Para a realização das avaliações, é importante que tragam todo o material necessário: lápis, borracha, canetas, apontador. 
          Sugerimos, portanto, que os senhores observem com atenção as datas e os conteúdos que já foram trabalhados e revisados; e organizem 
momentos de estudos para seu filho.  
OBS: Os alunos optantes do 9º ano terão avaliação do 2º trimestre dia 14/08(terça-feira), no horário normal da aula 

 "Aquele que não é um bom aprendiz não será um bom mestre” - Platão 

 Coordenação Pedagógica. 

Data 

Área de 

conhecimento 

Avaliação  

9h30 às 12h 

15h30 às 

18h 

 

Conteúdo 

14/08 

(Terça-

feira) 

Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias 

Espanhol Lectura e interpretación de textos 

- Comprensión oral 

- Los artículos 

- La família (vocabulario) 

- Descripción física (vocabulario) 

22/08 

(Quarta-

feira) 

Redação Artigo de opinião 

 

 

27/08 

(Segunda-

feira) 

Ciências 

Humanas e 

suas 

Tecnologias 

 

História A Era Vargas- Cap. 8 

A Guerra Fria - Cap. 9 

O Socialismo Real- Cap. 11. 

Geografia As consequências da segunda Guerra para o Continente Europeu. 

Diferenças entre os sistemas capitalista e socialista. 

Plano Marshall 

Modalidades de blocos 

Benelux 

CECA 

CEE 

MCE União Europeia 

Migrações na União Europeia. 

Ensino 

Religioso 

A busca do ser humano pelo infinito; 

A revelação divina em diferentes tradições religiosas; 

A vida e seus sentidos religiosos; 

A morte para além da vida; 

Empreendedorismo – módulo 2: empreendedorismo e mercado de trabalho. 

Fonte: Livro “Empreendedorismo e projeto de vida”, páginas 16 a 42; 

Slides postados na plataforma; 

28/08 

(Terça-feira) 

 

Ciências da 

Natureza e 

suas 

Tecnologias 

Química Capítulo 6: Modelos atômicos e estrutura da matéria. 

Fonte de estudo: Livro de Química, anotações no caderno, slides, atividades 

do livro e ficha de exercícios complementares 

Física Cap. 07 - A evolução da física. De Newton a Galileu. 

Cap.08 - Vetores 

Biologia Cap.07 lipídios   

Cap. 08 proteínas. 

Livro didático e os slides disponível na plataforma 

29/08 

(Quarta-

feira) 

Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias 

Língua 

Portuguesa 

Gramática: O período composto por subordinação. 

As orações subordinadas substantivas e suas classificações.  

As orações subordinadas adjetivas e suas classificações.  

As orações subordinadas adverbiais e suas classificações.  

Interpretação de textos: Tirinha, charge, cartum, comentário de internet e relato 

de viagem.  

Literatura: 

Figuras de linguagem; Resenha; Diário de viagem; Relato de expedição. 

Interpretação de textos. 



 

 

 

Língua 

Inglesa 

Unit 4  

Passive Voice I 

Passive Voice II 

Arte Conceitos de teatro, tríade cênica, fenômeno cênico, arte cênica e quarta parede 

História do Teatro. 

Elementos da linguagem teatral: iluminação, sonoplastia, figurinos, cenografia, 

maquiagem. 

30/08 

(Quinta-

feira) 

Matemática 

e suas 

Tecnologias 

Matemática 

 

Sistemas de Equações do 2° Grau. 

Cálculos com Radicais 

Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo 

Probabilidade 

31/08 

(Sexta-feira) 

2º simulado  Conteúdos significativos dos componentes curriculares estudados no trimestre. 

 

  Avaliação Substitutiva – Contraturno 8h20 / 14h20 

04/09 

(Terça-feira) 

 

Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte, História, Geografia e Ensino Religioso 

05/09 

(Quarta-

feira) 

 

Matemática, Ciências (Química, Física e Biologia) 
 


