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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 
● H1- Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como 

elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. 
● H2 – Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de 

comunicação e informação para resolver problemas sociais. 
● H3 – Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e 

informação, considerando a função social desses sistemas. 
● H4 – Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das 

linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. 

Sugestões: 
● Estudar a colocação pronominal 
● reconhecer e aplicar os modalizadores textuais e argumentações 
● estudar a coesão textual 
● revisar e aplicar em exercícios a concordância nominal 

Combinações 
● Fazer mapa mental ao término de cada conteúdo novo. ler o capítulo em casa, antes 

da aula e passar marcador de textos nas dúvidas. fazer os temas sem auxílio da 
Internet. ver vídeo aula na Internet. 

● Ler o livro trimestral.  

MATEMÁTICA 

Habilidades 
● Compreender as funções como relação de dependência unívoca entre duas variáveis 

e suas representação numérica, algébrica e gráfica; 
● Resolver problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa 

entre duas ou mais grandezas; 
● Escolher e construir o gráfico mais adequado, para representar um determinado 

número de dados. 

Sugestões: 
● Livro: Vontade de saber Matemática, 9º ano / Joamir Roberto de Souza, Patricia 

Rosana Moreno Pataro, 3ª ed. São Paulo: FTD, 2015 

Combinações 
● Resolver as atividades propostas em aula e as de tema, bem como participar da 

correção esclarecendo as dúvidas, 
● Trazer o material solicitado para as aulas; 
● Neste trimestre será avaliado com pontuação de 0,5 as tarefas de temas; 
● Será disponibilizado folhas de atividades complementares para serem feitas em 

casa. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades  
● Reportar algo que alguém falou e/ ou perguntou; 
● Fazer deduções; 
● Falar sobre eventos futuros; 
● Expressar propósito e arrependimento. 

Sugestões: 
● Estudar a os tempos gramaticais e verbos; 
● Descrever situações e fazer deduções com os verbos modais; 
● Brincar de imagem e ação com o vocabulário e expressões estudadas; 
● Criar um jogo da memória com os phrasal verbs; 
● Assistir a filmes e séries em inglês; 
● Realizar leituras em língua inglesa a fim de aumentar o vocabulário e aperfeiçoar a 

língua. 
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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 de rede e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho 
coletivo e o protagonismo. 

Sugestões: 
Participar das  aula, 
Respeitar as regras para uma boa convivência aula. 
Realizar  as atividades e trabalhos solicitados. 
Amarrar os cabelos durante a realização das aulas, ou jogo. 
Cuidar com brincos, anéis e pulseiras durante a realização das atividades 

 

Combinações: 
● Participar das  aula, 
● -Respeitar as regras para uma boa convivência aula. 

● -Realizar  as atividades e trabalhos solicitados. 
● Amarrar os cabelos durante a realização das aulas, ou jogos 
● Cuidar com brincos, anéis e pulseiras durante a realização das atividades 

 

ARTES 

Habilidades: 
● Analisar, problematizar, conhecer, constatar, localizar, construir, produzir e aplicar 

elementos artísticos em espaços diversos. 

● Pesquisar, analisar, sequenciar, e fazer releituras de artistas, suas biografias e 

produções. 

 

Sugestões:    
● Manter-se sempre atualizado a tudo que acontece de novo referente há arte no 

mundo. 
● Pesquisar, ver documentários sobre a segunda guerra mundial. 

Combinações:  
● Trazer materiais solicitados sempre na aula anterior. 
● Contribuir para organização do ateliê de arte, após o uso. 

CIÊNCIAS 

Habilidades 
Química: 

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

● Compreender  a diferença entre ligação iônica ( onde ocorre a doação de elétrons)  
e covalente (onde ocorre o compartilhamento de elétrons); 

● Reconhecer a variedade de substâncias inorgânicas existentes, identificando-as e 
representando-as por meio de símbolos, fórmulas ou expressões próprias da 
linguagem química. 
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● Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações. 
 

Física: 
● Identificar propriedades térmicas dos materiais ou processos de trocas de calor que 

justificam a escolha apropriada de objetos e utensílios com diferentes finalidades. 
● Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência. 
● Identificar a reflexão e a refração de ondas e aplicar as suas leis para interpretar 

fenômenos. 
Biologia: 

● Reconhecer as principais evidências da evolução e os fatores evolutivos envolvidos 
no processo. 

● Saber diferenciar o fixismo do evolucionismo. 
● Saber explicar a teoria evolutiva atual  (neodarwinismo). 

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 folhas de exercícios como 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: 2,5 

● Física:2,5 

● Biologia: 2,0 

● Prova do Conhecimento: 2,0 

● Mostra Científica: 1,0 

HISTÓRIA 

Habilidades 
● Definir o Primeiro Período Democrático da República Brasileira à luz de suas 

peculiaridades históricas específicas. 

● Reconhecer o Golpe Militar como a conclusão do Primeiro Período Democrático. 

● Identificar diferentes estratégias de propaganda e apologia aos Governos Ditatoriais 

nas décadas de 60 e 70. 

● Reconhecer diferentes manifestações culturais de crítica e denúncia em relação aos 

Governos Ditatoriais Brasileiros. 

● Identificar as principais características do processo de abertura política, comandada 

pelos militares. 

● Relacionar o Movimento das Diretas Já ao final do Período Ditatorial Brasileiro 

● Identificar as principais características geopolíticas do Mundo Contemporâneo após a 

Guerra fria. 

● Reconhecer o processo de Redemocratização Brasileira a partir de suas características 

históricas específicas. 

●  

Sugestões: 
Leitura: 

● SPINDEL, Arnaldo. O que são ditaduras. São Paulo: Brasiliense,1891 

Filmes: 

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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● DIAMANTE de Sangue.2006 

Combinações: 

● Leitura prévia dos conteúdos a serem abordados em aula. 
● Selecionar e assistir materiais adicionais disponíveis na internet. 

GEOGRAFIA  

Habilidades 
● Identificar as características geográficas gerais do continente europeu. 

● Reconhecer os papéis históricos das nações europeias na expansão do sistema 

capitalista. 

● Relacionar as diversas formas de expansão europeia à tentativa de e imposição da 

“civilização ocidental” sobre as outras regiões do mundo. 

● Definir a Comunidade Europeia, tendo em vista seus aspectos geográficos, políticos e 

econômicos. 

● Reconhecer o papel dos elementos naturais na constituição do espaço europeu. 

● Analisar o impacto das formas de relevo na configuração geográfica do continente 

europeu. 

● Reconhecer a presença de fenômenos climáticos e seus impactos no continente 

europeu. 

● Reconhecer as diferentes formas de aproveitamento dos recursos hídricos pelas 

sociedades europeias. 

● Relacionar as transformações urbano-industriais nas paisagens europeias aos 

impactos ambientais delas decorrentes. 

● Reconhecer a diversidade linguística, cultural e religiosa dos povos europeus 

● Relacionar o papel das migrações na alteração do quadro demográfico europeu nos 

últimos anos. 

Sugestões:Vídeos: 

Série documental Europa Vista de Cima. Disponível na National Geographic. 

Filme: Samba. Conta a história da crise migratória europeia. Disponível no 

Googlefilms. 

 

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: 
● Refletir sobre o papel das ciências com atenção às questões éticas,  políticas e 

econômicas envolvidas no processo.  
● Discutir sobre a evolução técnica e tecnológica, bem como as implicações éticas de 

seus efeitos no meio ambiente.  
● Reconhecer a responsabilidade das ações individuais e coletivas para um progresso 

sustentável.  
● Compreender o papel persuasivo das mídias ao incitar o consumo desenfreado. 
● Identificar conceitos filosóficos específicos para ampliar o entendimento e criticidade 

em relação à realidade vigente.   

Sugestões:  
● Filmes/Séries (Efeito Borboleta); (Ponto de Mutação); Documentários (Quem somos 

nós);  Livros (Os descaminhos do meio ambiente/GONÇALVES, Carlos); 

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

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades 
● Identificar princípios éticos que possam alicerçar a construção de projetos de vida. 
● Reconhecer a coexistência como um atitude ética de respeito à vida e à dignidade 

humana. 
● Definir os sentidos do amor próprio e da autoestima para a formação da 

identidade pessoal. 
 

Sugestões:  
Leituras de revistas e sites sobre assuntos conforme trabalhados em aula. 

Combinações:    
● Participar das aulas. 
● Respeitar as regras para uma boa convivência. 
● Realizar  as atividades e trabalhos solicitados. 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Habilidades:  
● Produzir  textos coesos e coerentes, utilizando recursos linguísticos necessários: 

acentuação, ortografia e pontuação.  
● Analisar as funções sociais e comunicativas dos gêneros: artigo de opinião e redação 

- quem produz, para quem, com que intenção.  

Sugestões de sites: https://www.youtube.com/watch?v=dcna77bVXAU 
● Fazer leituras em diferentes veículos comunicativos (revista, jornal, websites - 

confiáveis) sobre  diversos temas. 

Combinações:  
● Trazer subsídios para a escrita dos textos quando solicitado.  
● Entregar as redações no período combinado. 
● Sempre reescrever as redações. 

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

sem atestado médico serão avaliados com 50 % da nota. 

https://www.youtube.com/watch?v=dcna77bVXAU

