
 

COLÉGIO PEDRO II 

CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II 

 

PFV – ANO LETIVO 2019 

 

9º ANO 

 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

- Fixação dos elementos da escrita musical trabalhados nos trimestres. 

- História da música popular brasileira: Rock Nacional e Novas tendências (gêneros 

brasileiros ou aqui desenvolvidos, hibridizados e/ou modificados).  

Obs: a) procurar dar uma abordagem transversal, relacionando os gêneros/movimentos 

musicais brasileiros com a sua contemporaneidade e com a prática musical;  

b) A MPB deve ser articulada com a música universal e música da atualidade. 

- Técnicas básicas de canto e de instrumentos diversos. 

- Prática de conjunto. 

 

FRANCÊS 

(Livro PIXEL 2) 

 

Falar sobre as situações de comércio: 

 

- A identificação e vocabulário de situações de compras; 

- O comparativo dos adjetivos (moins... que / aussi... que / plus... que). 

 

Falar sobre os alimentos e as refeições: 

- Os estabelecimentos comerciais de alimentos; 

- O vocabulário sobre alimentos e refeições. 

 

 



Expressar as quantidades indeterminadas: 

- Os artigos partitivos (du, de la, de l`;, des); 

- Os artigos partitivos em frases negativas. 

 

Contar eventos no passado: 

- O Passé Composé (com os auxiliares être e avoir). 

 

Ler e reconstituir um fait divers: 

- A cronologia de acontecimentos: o passé récent, o présent progressif e o futur proche; 

- O vocabulário de crime e de investigação policial; 

- Os diferentes tipos de negação. 

HISTÓRIA 

 

- Revoltas na Primeira República, Era Vargas (1930-1945), República Democrática (1946-1964) e 
Ditadura Civil-Militar (1964-1985) 

 

 

ARTES 

 

- Pós-impressionismo 
- Expressionismo 
- Vanguardas modernas europeias 
- Cubismo 
- Surrealismo 
- Semana de Arte Moderna de 22 
- O modernismo brasileiro 
- Arte figurativa 
- Arte abstrata 
 

DESENHO 

 

• Retificação da circunferência 

• Equivalência de triângulos 

• Transformações pontuais: reflexão, translação, rotação, homotetia e meio-giro 

• Equivalência de figuras planas 

 



 

CIÊNCIAS 

 

1º trimestre 

1. Fenômenos Naturais (físicos, químicos e biológicos); 

 

2º trimestre 

2. Constituição da matéria: 

a) Estrutura do átomo: prótons, nêutrons, elétrons; 

b) Distribuição eletrônica; 

c) Número de Massa, Número Atômico, Elemento Químico; 

 

3. Ligações Químicas: 

a) Conceito de íons e formação de compostos iônicos; 

b) Conceito de Valência e formação de compostos moleculares; 

 

3º trimestre 

4. Reações Químicas: 

a) Equações químicas; 

b) Lei de Lavoisier; 

c) Lei de Proust; 

d) Balanceamento; 

 

5. Escala de acidez e basicidade (pH); 

 

6. Substâncias e Misturas; 

 

7. Tipos de Energia: 

a) Mecânica; 

b) Térmica e o tato; 

c) Sonora e a audição; 

d) Luminosa e a visão. 



 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1) Romance 
2) Textos argumentativos 
3) Orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais 
4) Orações Coordenadas 
5) Orações reduzidas 
6) Regência nominal e verbal 
7) Concordância nominal e verbal 
8) Acento grave de crase 

 

INGLÊS 
 
Vocabulário: 1) Indoor and outdoor activities; leisure activities; [Livro págs. 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
147, 158, 159] 
                       2) Global warming [Livro págs. 54, 55] 

                       3) Video games: [Livro págs. 136,137,138, 140, 142, 43] 

                       4) Education: [Livro págs, 8, 9, 10, 11, 114, 115] 

                       5) Women’s rights: [Livro págs, 20, 21, 24, 109, 114, 115] 

 
Estruturas: 1) Present perfect (affirmative, negative, interrogative); [Livro págs. 60, 61 e 62] 
                    2) Modal verbs (can, could, may, might, must, should, have to); [Livro págs. 38, 39, 48] 
                    3) Reflexive pronouns (myself, yourself, ourselves, themselves, etc.) [Livro págs. 26, 27, 47, 48, 
                    4) Relative pronouns (who, which, that) [Livro pág. 93, 94 e 95] 
                    5) First conditional (If/simple present/will); [Livro págs. 107, 108, 109, 116] 
                    6) Second conditional (If/simple past/would); [Livro págs. 127, 128, 129, 130, 149] 
                    7) Indefinite compounds (nobody, anywhere, something, etc…); [folhas de exercícios] 
                    8) Prefixos e sufixos [Livro págs. 90, 104, 105, 106, 157] 
 
Gêneros: 1) Game reviews (resenha de videogames) [Livro págs. 143] 
                 2) Articles (artigos) [Livro págs. 10, 20, 24, 54, 102, 142] 
                 3) Campaign posters (pôsteres de campanha) [Livro pág. 109]. 
 

MATEMÁTICA 

- Simplificação de radicais e racionalização de denominadores.  
- Equação do segundo grau.  
- Teorema de Tales e Semelhança de triângulos.  
- Relações métricas no triângulo retângulo e Teorema de Pitágoras.  
- Trigonometria no triângulo retângulo e ângulos notáveis.  
- Área de figuras planas. 

 

 



 

GEOGRAFIA 

 

I - Nova e velha ordem mundial: 

- Guerra Fria; 

- Unimultipolaridade. 

II - Blocos econômicos: 

- Tipos; 

- Espacialização.  

III - União Europeia: 

- População; 

 - BREXIT. 

IV – China: 

- Socialismo de mercado; 

- Organização territorial. 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

- Cidadania e direitos 
- Estrutura do Estado 
- Ambientalização dos conflitos sociais 
- Modernização ecológica  
- Justiça e racismo ambiental 
- Direitos difusos 
- Segurança e soberania alimentar 
- Obsolescência programada  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
- voleibol e danças (abordagem de diversos ritmos). 
 
 

 


