
 

9º ano do Ensino Fundamental 

Planilha de conteúdos e avaliações – 1ª Certificação – 2022 

 

  
DISCIPLINA 

  
CONTEÚDO 

  
AVALIAÇÃO 

ARTES VISUAIS 
  

  Cores Complementares e Análogas. 
Impressionismo, Expressionismo, 
Fauvismo, Cubismo 

  

CIÊNCIAS 
  

 Turmas 902 e 904 
-Tipos de conhecimento 
-Bioética 
-Método científico 
-Modelos atômicos 
-Estudo sobre os átomos (número 
atômico, número de massa, relações 
de semelhança entre os átomos) 
-Formação de compostos moleculares 
-Íons 
 

 Turmas 902 e 904 
Prova - 5,0 pontos 
Teste com consulta - 
3,0 pontos 
Participação 
(comportamento, 
caderno atualizado, 
exercícios feitos em 
sala) - 2,0 pontos 
 

CIÊNCIAS SOCIAIS Turmas da manhã e da tarde: 
- Estado, 
- Formas de democracia, 
- Desafios da democracia 

representativa, 
- Direita e esquerda. 

 

Prova: 5,0 pontos 
Trabalhos/ outras 
avaliações: 5,0 pontos 

DESENHO - Divisão de segmentos: razão e 
proporção; 
- Construção de figuras geométricas 
planas (triângulos e quadriláteros). 

Turma 902 -  
- Teste em dupla com 
consulta à apostila - 
2,0 pontos  
- Exercícios da 
apostila + participação 
- 2,0 pontos 
- Prova individual - 6,0 
pontos  
 
Turmas 901, 903, 
904, 905 e 906 -  
- Teste em dupla com 
consulta - 2,0 pontos  



- Trabalho Artístico 
em grupo - 2,0 pontos 
- Prova individual - 6,0 
pontos  

EDUCAÇÃO MUSICAL Turmas da manhã: Parâmetros do 
som: Altura, duração, intensidade, 
timbre Altura: relacionar às notas 
musicais. Na pauta (Dó3 a Ré4) 
Duração: o que é pulso e pulsação 
binária e quaternária. Compreender e 
conhecer as figuras: semibreve, 
mínima, semínima e colcheia. Música 
de trabalho (ritmos afro brasileiros): 
Reza (Pretinho da Serrinha - ijexá) 
Primórdios da música popular no 
Brasil A Marchinha Carnavalesca. 
Música de trabalho: “Cidade 
Maravilhosa" Conteúdo histórico 
sobre o Carnaval. 
 
Turmas da tarde: Parâmetros do 
som. Elementos de escrita musical: 
semibreve, mínima, semínima e 
colcheia. Notas musicais do Dó3 ao 
Fá4. Sinais de repetição ritornelo e 
Da Capo. Alterações: sustenido, 
bemol e bequadro. Elementos de 
teoria musical: intervalos, escala 
maior. Repertório: “Cidade 
Maravilhosa”.  
 

Turmas da manhã: 
Prática musical 1 
(composição em sala - 
grupo): 1,0 Prática da 
música "Reza" na 
flauta ou outros 
instrumentos melódicos 
ou harmônicos (em 
grupo): 1,0 Paródia da 
marchinha “Cidade 
Maravilhosa”(letra e 
apresentação dos 
trabalhos em grupo) - 
em grupo: 3,0 
Exercício escrito em 
sala individual: 1,0 
Prova individual: 4,0 
 
Turmas 902 e 904: 
Prova: 4,0 pontos. 
Paródia sobre a letra 
de “Cidade 
Maravilhosa”: 1,5 ponto 
Performance prática 
apresentando a 
paródia: 1,0 ponto. 
Exercício individual: 0.5 
ponto. Trabalho prático 
com parâmetros: 1,5 
ponto. Prática de 
conjunto musical: 1,0 
 
Turma 906: Prova: 4,0 
pontos. Paródia sobre 
a letra de “Cidade 
Maravilhosa”: 1,5 
ponto. Performance 
prática apresentando a 
paródia: 1,5 ponto. 
Exercício de escuta e 
relação com 
parâmetros do som: 
1,5 ponto. Trabalho 
prático com 
parâmetros: 1,5 ponto 
 

ESPANHOL 
 

 - Pretéritos (Diferença entre eles e 
formação); 

 Manhã/ Tarde 
 



Prof.: Stella Garrido  
- Futuro Imperfecto; 
 
- Perífrasis de futuro; 
 
- Conjunções. 
 

1. Prova individual: 6,0 
 
2. Atividade em dupla - 
criação de 
previsões para o futuro: 
1,0 
3. Entrega de um conto 
(temática – 
escola): 2,0 
4. Caderno: 1,0 
 

FRANCÊS 
  
  
  
  

Livro Cest Nous !  9o ano 
 
Contar hábitos e lembranças no passado 

- Imperfeito 

- Expressões impessoais – Il faut/il ne faut pas 

 

Turma 901 
Atividades realizadas em 
sala de aula (1 ponto)  
+ trabalho individual  “ Mes 
souvenirs d’enfance “ (2 
pontos) 
+ 2 ditados (1 ponto) 
+ Prova formal individual 
(6 pontos) 
 
Turma 902 
Atividades realizadas em 
sala de aula (2 pontos)  
+ trabalho  “Souvenir 
d’enfance” (2 pontos) 
+ prova formal individual (6 
pontos) 
 
Turma 904 
Atividades realizadas em 
sala de aula (1 ponto) 
+ Trabalho “Souvenirs 
d’enfance” (2 pontos) 
+ Teste individual com 
consulta (1 ponto) 
+ Prova formal individual (6 
pontos) 

GEOGRAFIA 
  

 Introdução à África, Conflitos na 
África, Apartheid, a polêmica de 
jogadores africanos no futebol 
europeu/xenofobia, conto “No seu 
Pescoço”, Guerra Fria. Todos os 
slides utilizados em aula estão no 
Moodle. É recomendável revisar 
todos. 

 2 pontos de caderno, 1 

ponto do mapa colorido 

da África, 1.5 ponto do 

final alternativo do 

conto “No seu 

Pescoço”, 1.5 ponto da 

lista de revisão antes da 

prova, 4 pontos da 

prova 
 



HISTÓRIA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - Transição Império - República. 
 
- Primeira República.  

 - Prova: 4,0 pontos. 
 
-Trabalhos: 6,0 pontos. 

INGLÊS Past Simple 
Past Continuous  

Relative pronouns 

Vocabulary from unit 1 (internet slang, 

cyberbullying, fake news) 

 

 

 Manhã e tarde: 
prova 6,0 pontos 
 
Teste em duplas (3,0); 

participação, incluindo 

visto no caderno (1,0) 

 

MATEMÁTICA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Irracionais, notação cientifica, radicais. 
Arcos e ângulos.  

901: teste em dupla com 
consulta (1,5 pt), teste em 
dupla sem consulta (1,5 
pt), teste individual com 
consulta (1,0 pt) e prova 
(6,0 pts). 

 
903, 905, 902, 906,: Duas 
provas individuais sem 
consulta (2 pts cada) + 
Prova individual sem 
consulta a ser feita na 
semana de provas (2 pts) 
totalizando 6,0 pontos + 
Trabalhos em dupla com 
consulta em sala (4 pts) 

 
904: teste em dupla com 
consulta (2,0 pts); teste 
em dupla com calculadora 
(2,0 pts); prova (6,0 pts);  



PORTUGUÊS 
  

Conto; Resenha Crítica; Período 
Simples; Morfossintaxe do Período 
Simples; Frase, Oração e Período. 

Prova Individual: 5,0 
pontos 
 
Produção Textual 
individual: 2,0 pontos 
 
Teste em dupla de 
Gramática: 2,0 pontos 
 
Participação: 1,0 ponto 
 
 

 

 

 


