
Águas Claras, 25 de setembro 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 3º trimestre (1ª Etapa), ocorrerão entre o dia 26/09 a 09/10, conforme nosso Calendário de Avaliações, 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.  

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

 Coordenação Pedagógica. 

 

 

Data 

Avaliação  

10h às 12h 

16h às 18h 

 

Conteúdo 

26/09 

(Quarta-feira) 

Prova da 

Rede La Salle 

A avaliação será durante todo o horário normal das aulas. O(a) aluno(a) deverá trazer um 

lanche leve para comer em sala de aula durante a prova e sua garrafinha de água para se 

manter hidratado(a). 

28/09 

(Sexta-feira) 

Redação Texto dissertativo argumentativo a partir de propagandas e campanhas comunitárias. 

2/10 

(Terça-feira) 

Geografia Capitulo 4- Rússia e Comunidade Dos Estados Independentes (CEI) 

Páginas 80 a 93 

Capítulo 5- O Continente asiático 

Páginas 100 a 104 

Capítulo 6 Oriente Médio 

110 a 112 

Língua Inglesa Unit 5  

Grammar: Second Conditional - Should 

Vocabulary: Natural Disasters 

Unit 6 

Grammar: Future with will - Will vs. Going to  

Vocabulary: Healthy Eating 

3/10 

(Quarta-feira) 

Língua 

Portuguesa 

GRAMÁTICA:  

Interpretação de textos: Anúncio publicitário e tirinhas.  

A concordância nominal: Regra geral e casos especiais. 

A concordância verbal: Regra geral e casos especiais.  

Dica: Refazer os exercícios da gramática. 

LITERATURA: 

- Gênero textual: Propaganda. 

- Literatura Medieval Portuguesa: Trovadorismo e Humanismo. 

4/10 

(Quinta-feira) 

Biologia Capítulo 10 - Ácidos nucleicos. 

Física Leis de Newton e suas aplicações 

Composição do movimento 

Química Capítulo 7: Tabela periódica  

Fonte de estudo: Livro de Química, anotações no caderno, slides, atividades do livro e ficha 

de exercícios complementares 

5/10 

(Sexta-feira) 

História Páginas: 45 a 64 - Uma experiência democrática 

8/10 

(Segunda-feira) 

Matemática Plano Cartesiano  

Função Polinomial do 1° Grau  

Áreas de Figuras Geométricas  

Planas  

Gráficos 

9/10 

(Terça-feira) 

Simulado Conteúdos significativos dos componentes curriculares estudados nos trimestres 

Data Avaliação Substitutiva – Contraturno 8h20 / 14h20 

10/10 

(Quarta-feira) Língua Portuguesa, Geografia, Ciências e Língua inglesa 

11/10 

(Quinta-feira) Matemática, História e Redação 


