
1 

 

 
 

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

Planilha de conteúdos e avaliações – 3ª Certificação – 2019 

Disciplina Conteúdo Avaliação 

Educação Musical 
 

Professores:  

Milena Tibúrcio e 

Affonso Miranda 
(902e 903) 

 

Leitura e escrita musical: figuras de duração, notas na 
pauta e suplementares, compassos simples, sinais gráficos, 
sinais de repetição, andamentos. 
Formação das escalas maiores e menores, acordes 
maiores, menores e diminutos e cifras  
Estrutura e forma musical do repertório trabalhado 
em sala de aula  
Gêneros musicais: rock, funk, sertanejo, pagode, hip 
hop (rap) e pop.  
Hinos: Nacional, do Colégio Pedro II e da Proclamação 
da República 

5,0 = Prova escrita Prof. Milena 
(901,905,904) e Prof. Affonso (902) 
1,0 = Exercícios 
2,0 = Prática de conjunto (ensaios) 
2,0= trabalho em grupo  
 
Turma 903 
 3,0 = prática musical 

 2,0= trabalho em grupo. 

Desenho 

Professora: Érika 

 

 

 

Equivalência de figura quaisquer. 

Transformações pontuais: Reflexão, translação, rotação e 
homotetia. 

 

Teste em dupla – 2,0 

Trabalho – 2,0 

 

Artes Visuais 

Professora: Beatriz  
 
 
 
 
 
 
 

 

Pintura Guernica de Pablo Picasso (Apostila Volume I – 

página 13) 

- As Vanguardas Modernistas na América Latina;  

 Muralistas Mexicanos: Orosco, Rivera e 

Siqueiros (Apostila Volume I – pág 14) 

 Frida Kahlo (Apostila Volume II – páginas9 e 

10) 

- Modernismo no Brasil (Apostila de Artes Visuais 

Volume III) 

- Elementos Visuais  

Obs: As apostilas I e II são base para a compreensão da 

Apostila III. 

 

Avaliação: 

3ª Prova Trimestral – 5,0 pontos 

Trabalhos Práticos - 5,0 pontos 

 

Trabalhos: 

- Projeto Abstracionista (em grupo) –3,0 

pontos 

- Trabalho Guernica– 1,0ponto 

- Estilismo com Frida Kahlo – 1,0 

ponto 

 

Inglês 

Professoras: Raquel e 
Amanda 

Material 

▫ Book Way to English 9: Units 5, 6, 7 and 8; 

▫ Handouts.  

  

Genre 

Poems 

Online articles 

Quotes 

Campaign posters 

Opinion polls 

  

Topics/Vocabulary 

Friendship 

▫ Prova - 6,0 pontos; 

▫ Trabalho - 4,0 pontos: 

Elaboração de pesquisa de opinião com 

relatório de análise de resultados (em 

grupo). 
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Living with differences 

Conflicts 

Freedom of expression 

Having fun 

Leisure, indoor and outdoor activities 

Noun Phrases 

Word formation: prefixes and suffixes 

Collocations 

  

Reading Strategies 

Use of background / prior knowledge 

Decoding / lexical inference 

Pronoun reference 

Previewing (titles, headings, captions) 

Prediction  

 

Grammar 

Relative pronouns: who / which / that 

Zero conditional 

First & Second conditionals 

Present Perfect X Past Simple 

 

 

       História 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma 905 
• Era Vargas; 
• Segunda Guerra Mundial; 
• Regime Civil Militar brasileiro. 
Referências no livro: páginas 132 até 148; 113 até 124 e 
213 até 228. 
 
Turmas 902/904 
- Era Vargas 
- Período entre guerras 
- Segunda guerra e guerra fria 
-República Populista 
- Ditadura Militar 
 
Turmas: 901 e 903 
- o periodo do entreguerras: crises e totalitarismo; 
- o Brasil nos anos 1920: a crise da república oligárquica, o 
movimento tenentista e a Revolução de 30; 
- A Era Vargas (1930-1945) e as repercussões da Segunda 
Guerra Mundial no Brasil; 
- Brasil: do contexto dos governos democráticos (1946-
1964)`a Ditadura Militar (1964-1985) 
 

Turma 905 
• Pesquisas para o seminário - 1,0 
• Apresentação de seminários- 1,0 
• Relatório das apresentações- 1,0 
• Trabalho sobre descolonização da 
África  - 1,0 
 
Turmas 902/904 
Trabalhos: 
- Trabalho 1- dinâmica de grupo 1,0 
pt(extra)- Atitude é tudo 
- Trabalho 2- grupo- Música como 
resistência na Ditadura- 3,0pt 
- Atividades-aula-participação- 1,0 pt 
 
Turmas: 901 e 903 
- Exercício em dupla sobre Primeira 
Guerra Mundial e a Revolução Russa no 
laboratório de informática (1,5) 
- Redação (1,5) 
- Atividade sobre o filme Guerras do 
Brasil, episódio A Revolução de 30 (1,0) 
Prova: 6,0 pts 
OBS: estudar pelas folhas distribuídas 
ao longo do 3 trimestre, pelo livro e 
anotações do caderno 
 

Português 

Professores: André e 
Pedro 
 

- Período Composto 
- Regência Verbal 
- Regência Nominal 
- Concordância Verbal 
- Concordância Nominal 

Prova: 6,0 
Trabalhos e Redações: 4,0 
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Leituras: “O Santo e a Porca”, de Ariano Suassuna e “A 
falecida”, de Nelson Rodrigues 

Matemática 

9º. ano  

901, 903 e 905 - Profa. 
Christina 

 

902 e 904 - 
Christina/Marcela 

1o. e 2o. turnos 
Notação científica  
Números irracionais. 
Operações com radicais. 
Racionalização de denominadores. 
Resolução de Equações do 2º grau. 
Segmentos proporcionais e semelhança: Teorema de 
Talles. 
Semelhança de polígonos e, em particular, de triângulos. 
Relações Métricas nos Triângulos Retângulos. 
Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo e suas 
aplicações. 
Áreas de figuras planas. 
 

1º turno: 
MAT I E MAT II: 
Análise do caderno: 1 ponto 
Teste individual com consulta: 3 pontos 
 
2º turno: 
MAT I: 
Trabalhos e mini-testes: 2 pontos  
 
MAT II: 
Análise do caderno: 1 ponto 
Teste individual com consulta: 1 ponto 
 
Prova: 6 pontos 

Ciências Sociais 

 

● Estrutura agrária brasileira; 

● Desenvolvimento sustentável; 

● Ecoeficiência e Economia verde; 

● Racismo ambiental e justiça ambiental 

 

 

 

Ciências 

Professor: Diego 

 

 

 

 

 

 

 

· ácidos, bases, pH e reação de neutralização 
· reações químicas  
· questões ambientais: chuvas ácidas e aquecimento global 
· energia, tipos de energia e suas transformações  
· energia nas cadeias alimentares 
· ciclo do carbono 
· fontes e matrizes energéticas 

2 ptos seminários fontes de energia 
1 pto tarefas de casa  
1 pro teste 
6 ptos Certificação 

 

Francês 

Professoras: Fernanda 

e Luciene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura e interpretação de texto 
Unité 4 - Leçons 1, 2 et 3  (no antigo - unité 5) 
Fazer compras / Indicar quantidades  
os artigos  definidos, indefinidos e partitifs (du, de la, de l', 
des) em frases afirmativas / os verbos manger, boire, 
prendre   
Expressar uma necessidade / Indicar quantidades  
As expressões avoir besoin de/d' e il faut / os artigos 
indefinidos e partitifs (du, de la, de l', des) em frases 
negativas (de/d') /  pas de… 
Unité 5 - Leçons 1, 2 et 3  (no antigo - unité 4) 
Comparar e comentar preços  
O comparativo dos adjetivos (moins /aussi / plus... que) 
Pedir informações de compra e venda  
Formas de polidez: abordagem (S'il vous plaît...) e 
agradecimento (Merci beaucoup / de rien...) / o verbo 
vouloir no conditionnel  
Narrar fatos passados  
O passé composé com o auxiliar avoir (revisão) / o passé 
composé com o auxiliar être  
 Unité 6- Leçons 1, 2 et 3  

Interrogar e negar  

- biografia – 1,0 ponto 
- fait divers insolites – 1,5 pontos 
- teste – 1,0 ponto 
- compreensão oral ou filme – 0,5 
pontos 
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Francês (cont) 

 

 

a negação ne/n'... plus / a interrogação com où, quand, 
comment, qui e pourquoi  
Ler e reconstituir um fait divers  
O passé composé na frase negativa  
 
Material utilizado: Pixel 2 (livro texto e caderno de 
exercícios), Editora CLE Internacional 

 

Geografia 

 Professora: Zélia 

Ásia: aspectos econômicos, políticos e culturais 

- Oriente Médio Características gerais, Países produtores 
de petróleo, OPEP, 
-1a e 2a Guerra do Golfo, 
Irã, Revolução Islâmica, Guerra Irã-Iraque 
A criação do Estado de Israel e o conflito com a Palestina, 
documentário “Crianças em Gaza” 
- A luta por um estado curdo: O curdistão Ásia 
Meridional 
- Índia: sociedade indiana, sistema de castas, colonização e 
independência indiana, relação com o Paquistão, disputa 
pela Caxemira 
- Sudeste Asiático 
- Tigres Asiáticos e Novos Tigres Asiáticos 
 
 

Visto no caderno 1 ponto 
Lista de exercício 1 ponto 
Trabalho sobre Diário de Viagem na 
Ásia - 2 pontos 
 

Educação Física 
Avaliação Processual ao longo do trimestre composta 
com auto avaliação realizada em aula na semana anterior a 
cada certificação. 

 

 

 
 

 


