
9º ano do Ensino Fundamental

Planilha de conteúdos e avaliações – 3ª Certificação – 2022

DISCIPLINA CONTEÚDO AVALIAÇÃO

ARTES VISUAIS
- Arte No Brasil: A Semana de

Arte Moderna de 1922
- Os Artistas Modernos no

Brasil: o Realismo Social
(décadas de 1930-1950)

- Arte Abstrata: Informal e
Geométrica

- Elementos Visuais

- Trabalhos em
ateliê: 6,0

- Prova: 4,0

CIÊNCIAS
Turmas 901, 903, 905 e 906:

Ondas mecânicas e
eletromagnéticas

Radiação e suas aplicações

Fontes de energia renováveis e não
renováveis

Turmas 902 e 904:

Radiação e suas aplicações

Fontes de energia renováveis e não
renováveis

Circuitos elétricos

Cálculo do consumo de energia

Preservação da biodiversidade

Turmas 901, 903, 905 e
906:

Trabalho sobre geração
de energia 3,0

Teste 2,0

Prova: 5,0

Turmas 902 e 904:

Atividades do caderno:
2,0
Teste 3,0
Prova: 5,0

CIÊNCIAS SOCIAIS - Estrutura agrária brasileira;
- Desenvolvimento sustentável

e suas críticas.

Prova: 5,0 pontos

Trabalhos/ demais
avaliações: 5,0 pontos



DESENHO - Equivalência de Triângulos

- Equivalência de Figuras Quaisquer

- Transformações Pontuais: Reflexão

Estudo Dirigido: 4,0
pontos
Prova: 6,0 pontos

EDUCAÇÃO FÍSICA

EDUCAÇÃO MUSICAL Apostila: págs. de 8 a 11 e 30 a 33.
Anotações no caderno de música.
História da Música: Rock Nacional
anos 80, cultura Hip Hop e Funk
Carioca.
Teoria e escrita musical:  Campo
harmônico maior e menor natural.
Formação de escalas e acordes
maiores e menores. Cifras.
Repertório: Tempo perdido (Legião
Urbana)

Prova Institucional: 5,0
pts
Prática musical: 2,0 pts
Trabalho de Rap: 3,0
pts.

ESPANHOL - Compreensão textual

- Expressões de frequência;

- Conjunções.

1. Prova individual: 6,0

2. Atividade em grupo
(trabalho

sobre os países da
Copa do Mundo que
falam espanhol): 2,0

3. Exercício em sala
(atividade de
interpretação em trio):
2,0

FRANCÊS
Turma da Manhã
(901): trabalho



Narrar fatos e hábitos no passado

- O Passé composé (auxiliares
être e avoir)

- O Imparfait

Falar do futuro e fazer projeções

- Futuro simples

- Pronomes relativos qui e que (evitar
repetição de um elemento comum às
frases)

individual:
(4,0) "Mon
avenir idéal" ou
"Mon avenir
compliqué".
Trabalho em duas
etapas: 1a
versão em sala
de aula (2,0) e
versão final
preparada em
casa (2,0)  +
prova
individual:
(6,0)

Turmas da Tarde (902
e 904)

Atividades
devolutivas variadas
realizadas como
atividades de sala de
aula ou dever de casa
(2,0 pontos na
participação) +
Produção escrita
(“Mon avenir ideal ou
compliqué”) em sala
de aula (valendo 2,0
pontos) + Prova
formal individual (6,0
pontos).

GEOGRAFIA Conteúdo principal:
Japão, China, Tigres Asiáticos.
Slides no Moodle e Unidade 6 do
livro. Revisão e exercícios da
unidade 6 serão 80% da prova.
Pode também cair: Oriente Médio e
aspectos gerais da Ásia - Slides no
Moodle e Unidades 5 e 7 do livro.

Revisão: 2 pontos
Diário de Viagem: 4
pontos
Prova: 4 pontos
0.5 Extra turno manhã:
foto jogo Irã x EUA
0.5 Extra turno tarde:
produto dos tigres
asiáticos



HISTÓRIA República Democrática Brasileira
(1946-1964) - capítulo 10 do livro
didático.
Período ditatorial no Brasil
(1964-1985) - capítulo 11 do livro
didático.

Estudo dirigido em dupla
(6,0 pontos)

Prova (4,0 pontos)

INGLÊS Conteúdo Do  9º ano / todas as
turmas: Unidades 3, 4 e 7. First
Conditional, Second Conditional,
Present Perfect, Linking Words.
Gêneros textuais trabalhados em
aula e no livro didático.

Avaliação 903, 905 e
906: Prova (6,0) + Teste
em duplas (3,0) e duas
produções escritas -
writings (1,0)

Turmas 901 902 904 -
Conteúdo igual ao das
turmas 903, 905 e 906.
Prova (6,0) + Teste em
duplas (3,0) e o visto do
caderno (1,0).

MATEMÁTICA Manhã e tarde: Produtos Notáveis,
Fatoração e Equação Polinomial do
2º Grau

901: trabalho 1 (2
pontos), trabalho 2 (2
pontos), ambos em
grupo com consulta;
Teste individual sem
consulta (2 pontos) e
prova (4 pontos).
904: estudo dirigido em
grupo, com consulta (1
ponto); teste em dupla
com consulta (3 pontos)
e prova (6 pontos).
902, 903, 905 e 906: 1
trabalho individual com
consulta em sala (2
pontos), 1 trabalho em
casa (2 pontos) e prova
(6 pontos).

PORTUGUÊS Figuras de Linguagem

Estudo do poema: estrutura, métrica,
tipos de rima e figuras sonoras

Recorte temático do trimestre:
identidade cultural brasileira

Trabalho
interdisciplinar em
grupo (Português e
Música):
3,0 pontos

Produção Textual:
2,0 pontos



Dissertação argumentativa:
construção de argumentos e uso dos
conectivos

Prova individual:
5,0 pontos


