
 
Colégio Pedro II – Campus Humaitá II – 9º ano – Ensino Fundamental 

Planilha de conteúdos e avaliações – 2ª Certificação – 2014 

 

 

Disciplina 

 

Conteúdo Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

Educação 
Musical 

 

 

Prof.  Guilherme Carrera (Turmas 901 e 905) 

 

1) Hino Nacional Brasileiro  

2) Elementos da escrita musical 

a) Escrita musical aprendida até o 8o  

ano; 

b) Escalas do modo Maior: fórmula de  intervalos. 

Escalas de Sol Maior e Fá Maior com suas 

armaduras de clave. 

c) Acordes nas escalas de Dó, Fá  

e Sol Maior: notas formativas das  

Tríades (I, IV e V graus) escritas na  

pauta.  

3) História da Música Brasileira 

• O Samba  

• Era do Rádio 

 
Profª  Mônica Leme  
 
1) Hino Nacional Brasileiro  
2) Elementos da escrita musical 
a) Escrita musical aprendida até o 8º ano; 
b) Escalas do modo Maior: fórmula de intervalos. 

Escalas de Sol Maior e Fá Maior com suas 
armaduras de clave. 

c)  Acordes na escala de Dó Maior: notas 
formativas das Tríades (I, IV e V graus) escritas 
na pauta.  

d) Cifras: nomes de acordes no modo Maior e 
menor. 

3) História da Música Brasileira: 
- História do Carnaval (apostila pg. 20 a 22) 
- Bossa Nova (apostila pg. 23 e 24)  

 

 

 

7,0 = Prova; 

 

1,5 = Trabalho sobre a Era do 

Rádio; 

 

1,5 = Participação,  

comportamento e rendimento nas 

atividades práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7,0 = Prova;  
1,0 = prática de conjunto 
1,0 = ficha em duplas do filme 
“Vinícius” 
1,0 = exercícios realizados na apostila 
e em sala de aula (pgs 44 a 46) + 
exercício em duplas sobre escalas, 
acordes e cifras 

 

 

Desenho 

901, 902, 903, 904,   

904, 905, 906 e 907 

 
Retificação e desretificação da circunferência. 
Equivalência de triângulos. 

Equivalência de figuras planas utilizando a média 

geométrica, 3ª e 4ª proporcional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Teste 3,0 e Prova 7,0 (Turmas 901, 
903, 905 e 907) 
 
Trabalho 1,5, Teste 1,5 (902) e Prova 
7,0 
 
Trabalho 3,0 (904 e 906) e Prova 7,0 
 
 



 

Artes Visuais 

 

Profª Beatriz – 

Turmas: 901 e 903. 

Profª Maria do 

Carmo – Turmas: 

904 e 906. 

Profª Rosiane 

Turmas: 902,905 e 

907.  

 

 
1) Elementos Básicos da Expressão Plástica: ponto, 
linha, forma e cor. 
2) A Arte da primeira metade do séc. XX: 

 -Expressionismo                                                               
- Fauvismo 

 - Cubismo                                                           

 - Abstracionismo 

(Livro de História da Arte: capítulo 17, 

páginas: 182 a 186). 

 

 
2ª Prova Trimestral – 5,0 pontos 

Trabalhos – 5,0 pontos 

Trabalhos das turmas 901 e 903 

- Retrato fauvista – 2,0 pontos 

- Retrato cubista em dupla – 1,5 

ponto 

- Abstracionismo – 1,5 ponto 

Trabalhos das turmas 904 e 906 

- Retrato expressionista – 2,5 pontos 

- Retrato cubista – 2,5 ponto 

Trabalhos das turmas 902, 905, e 907: 

- Retrato expressionista / fauvista – 

3,0 pontos 

- Composição cubista – 2,0  pontos 

 

 

 

 

Inglês 

 

 

 

GRAMMAR: 
Modals 
Relative Pronouns 
Indefinite Pronouns 
 
VOCABULARY: 
 
Words related to: 
- poems         
- Internet Terms 
- vocabulário das unidades 2 e 3,         
- Vocabulário e aspectos linguísticos apresentados 
em textos avulsos distribuídos em sala      

 

 Filipe: Laboratório de 
Informática: Trabalho em dupla 
de compreensão de filme 
(Denmark)- 3,0 pontos 

 Aparecida: 1) Laboratório de 
Informática: Trabalho em dupla 
de compreensão de filme 
(Denmark)- 1,5 pontos 
2) Alunos escrevem a descrição 
de um animal fictício- 1,5 pontos 

 Prova- 7,0 pontos 

 
 

História 
 

 Professor Arthur – 
901, 903, 905 

 
 
 
 
 

 
 A “Revolução” de 1930 

- A Primeira Guerra Mundial 
- A Revolução Russa 
- A emergência do fascismo e do nazismo 
- A Segunda Guerra Mundial 
 
Material de Estudos: 
Slides disponibilizados pelo professor 
- Folhas disponibilizadas pelo professor (Revolução 
Russa, Nazismo e Fascismo e Segunda Guerra 
Mundial) 
- Livro Didático (capítulos 2, 3 e parte do 4 - páginas 
36 a 93 e 100 a 104 
 

 
 
Trabalhos (até 3,0 pontos) 
Prova valor: 7,0 pontos 
 



 
 

História 
 

Professora - Elisa – 
902, 904, 906 

 
 
 
 
 
 

 
Crise de 29 

New Deal, Fascismo e Nazismo, Segunda Guerra 
Mundial, A Revolução de 30 e Era Vargas 
 
Material de Estudos: Capítulo 3 e capítulo 4 (até 
p.104) 
 
Textos complementares (dos exercícios) 
 

 
Exercícios em grupo sobre o 
Entreguerras e a Segunda Guerra 
Mundial – 1,0 
 
Exercícios em grupo sobre a Era 
Vargas – 1,0 
 
Exercícios em classe (análise de 
fontes históricas) - 1,0 
Prova valor: 7,0 pontos 

 
História 

 
Professor : 

Alessandro-  907 
 
 
 

 
Conteúdos: 

A Primeira Guerra Mundial 
- As consequências da Primeira Guerra no Brasil 
-A década de 1920 e a crise oligárquica 
-A Crise de 1929 
- A “Revolução” de 1930 

 
Material de Estudos: 
-Textos do caderno 
- Livro didático capítulos I e II 

 

 
Trabalhos (até 3,0 pontos) 
 
Prova valor: 7,0 pontos 
 

Português 

 

O conteúdo e as avaliações serão informados em sala 

de aula, pelo professor. 

 

Matemática 

 

Equações do 2º grau (todo capitulo 4) 
Teorema de Tales (capítulo 2 até pagina 52) 
 

Teste em dupla: 3 pontos 

 Prova: 7 pontos 

 

 

Ciências Sociais 

 

Informação e conhecimento como mercadorias; 
Espaço público e privado; 
Vigilância (Panóptico); 
Controle social e controle público 
 

Será informado em sala, pelo 
professor. 

 

 

 

 

Ciências 

 

Manhã: 
Tabela periódica: características e localização dos 
elementos químicos 
Ligações: iônica, covalente e metálica 
Substâncias simples e compostas 
Substâncias orgânicas e inorgânicas 
Misturas e técnicas de separação de misturas 
 
Tarde: 
Tabela periódica: características e localização dos 
elementos químicos 
Ligações: iônica, covalente e metálica 
Substâncias simples e compostas 
Substâncias orgânicas e inorgânicas 
Misturas e técnicas de separação de misturas 
 
 
 
 
 

Prova 7,0 

 

Outras avaliações 3,0 



 

 

 

 

 

Francês 

Professores 

Lucienne e 

Felipe 

 Turmas: 901, 902, 

903, 904, 905, 906, 

907 

 
Ler um texto e responder a perguntas de 
interpretação 
 
Falar sobre lixo e reciclagem 
- os pronomes tônicos / o condicional do 
verbo devoir  / os artigos definidos e os « partitivos » 
 du, de la, etc. / os pronomes demonstrativos 
 
 
Expressar ordens, recomendações e soluções 
- o imperativo afirmativo e o negativo 
Falar sobre o meio ambiente e as atividades 
cotidianas 
- o verbo falloir 
 
 
Et Toi 2 - Livro e caderno de exercícios- 
Séquences 7 e 8; folhas e caderno do aluno 
 

Teste individual com consulta – 
1,0 

 

Trabalho em grupo: – 2,0 
 
Prova :    7,0 

 

 

 

Geografia 

 

Professores: 

Leonardo e Stella 

 

 

1.     Europa: fragmentação e integração 
a)     O mapa político da Europa e seus aspectos 
gerais: Recorte litoral, mares e penínsulas, questões 
geoestratégicas; 
b)    U.E: Integração, migrações e moeda. 
c)     Questões políticas, econômicas e culturais da 
integração europeia: As Políticas Agrícolas Comuns e 
a integração territorial (fluxo populacional); 
  
2.     Europa: aspectos físicos e aproveitamento 
econômico 
a)     Recursos naturais e zonas industriais 
b)    Hidrografia e a integração do espaço econômico; 
c)     A questão agrícola: relevo e clima 
d)    As formações vegetais e sua degradação. 
  

1º Turno 
Apresentação de jornal/ telejornal 
sobre regiões da Europa 
apresentando aspectos culturais; 
políticos; econômicos; ambientais, 
entre outros. (3,0) 
  
2º Turno 
Apresentação de jornal/ telejornal 
sobre regiões da Europa 
apresentando aspectos culturais; 
políticos; econômicos; ambientais, 
entre outros. (2,5) 
Listas de exercícios (0,5) 

 

Educação Física 
 

Professor Ronald 

 
Profª Cláudia de 

Luca:Turmas -  902, 
904,   Basquetebol 

Estimulação das Habilidades  Especializadas; 
Jogos Pré-esportivos; 
Fundamentos básicos ligados aos esportes de quadra. 
 Aplicação dos movimentos aprendidos, específicos 
de cada conteúdo do bloco de conhecimentos. 

Aplicação dos princípios que regem a melhoria das 

habilidades. 

 Participação, assiduidade, interesse, 
pontualidade  e respeito aos colegas, 
funcionários e professor, 
apresentação de uniforme completo. 
70% 
 -  

- auto avaliação sobre sua 

participação e desenvolvimento no 

alcance dos objetivos citados acima. 

30% 

 


