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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Arte PROFESSOR (A) Vanessa Oliveira 

ANO/SÉRIE 9º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVO 

Compreender as mudanças do propósito de produção artística do período 

pós-moderno, considerando as particularidades expressivas da Arte 

Contemporânea. 

 

B) CONTEÚDO 

Expressividade: relações entre conceito e forma no processo criativo. 

Arte contemporânea. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala: Tenha sempre em mãos todo o material solicitado pela professora 

e faça os registros pertinentes às aulas. 

Siga as propostas de cada atividade prática e procure explorar, ao máximo, 

o seu potencial criativo. Nas atividades em duplas ou em grupos, cumpra 

com sua parte ajudando seu grupo naquilo que for preciso. 

Participe ativamente das aulas, contribuindo com os debates sobre os temas 

propostos, trazendo dúvidas, reportagens interessantes, textos ou outros 

recursos que possam ser utilizados durante as aulas, mediante uma análise 

prévia da professora. 

 

Em casa: Reveja o conteúdo dado durante a aula, anotando suas principais 

dúvidas e questionamentos para serem sanados na aula seguinte. 

Faça leituras dos textos indicados e as atividades de para casa. Eles são 

imprescindíveis para a assimilação das práticas realizadas. 

Ao receber o retorno verbal ou escrito da professora sobre as produções 

realizadas, procure completá-las ou refazê-las, quando for o caso. O esforço  
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criativo está no seu empenho de avançar e ampliar a sua capacidade de 

conectar ideias. Realize todas as etapas de planejamento e preparação do 

Projeto Criativo da etapa. 

Busque o aprimoramento do olhar, realizando cotidianamente análises das 

imagens ao seu redor (sua relação com os estudos feitos em sala, seu 

objetivo/função, etc.). 

 

D) AVALIAÇÃO  

Todas as propostas realizadas durante a etapa nas aulas de Arte, sejam elas 

exercícios, debates, eventuais provas ou trabalhos, consistem em 

momentos avaliativos. Serão instrumentos de avaliação durante a 3ª Etapa: 

Atividades e registros realizados em sala; 

Atividades e pesquisas solicitadas como para casa; 

Debates e atividades em grupo; 

Composição e organização do portfólio individual; 

Projeto Criativo da etapa. 

 

E) ATRIBUIÇÃO DE CONCEITOS 

Não há distribuição de pontos em Arte. O conceito final da etapa será 

determinado pelo avanço e envolvimento global do estudante no conjunto 

de atividades realizadas durante a etapa.  

Os conceitos utilizados para as avaliações, previstos no sistema acadêmico 

do Colégio Santo Agostinho – Contagem, são: ÓTIMO, MUITO BOM, BOM, 

SUFICIENTE e INSUFICIENTE, sendo que o conceito INSUFICIENTE 

corresponde ao desempenho inferior a 60% do total previsto para a etapa. 

 

 

 

 

 

mailto:contagem@santoagostinho.com.br


 
UNIDADE DE ESTUDO - 2017 

Rua Marte, 435 – Jardim Riacho das Pedras - CEP: 32241-250 – Contagem – MG  
Fone: (31) 2103-0700 E-mail: contagem@santoagostinho.com.br. 

 
 

 

 

SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Ciências PROFESSOR (A) Talita Oliveira  

ANO/SÉRIE 9º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVO 

Utilizar o modo contemporâneo de pensar e interpretar para analisar 

processos de funcionamento do próprio organismo, as relações essenciais 

com os demais seres vivos e suas interações e transformações no meio 

relacionando saberes da Química, Física e Biologia. 

 

B) CONTEÚDO 

Força e Movimento  

Teoria da Relatividade: Albert Einstein. 

Cálculo de Velocidade média; Movimento Retilíneo Uniforme e Variado. 

Teoria da Gravidade: Aristóteles, Galileu Galilei, Isaac Newton. 

Teoria da Inércia: Galileu Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton. 

Teoria da Força, da Ação e Reação: Isaac Newton. 

Teoria do Empuxo: Arquimedes. 

Modelos do Cosmo: Egípcio, Grego, Ptolomeu, Copérnico, Kepler. 

 

Energia 

REVISÃO: Tipos de Energia e suas Transformações 

Lei da conservação: Antoine Lavoisier 

Radioatividade: Maria Curie 

Inventores: Thomas Alva Edison; Alexander Graham Bell 

 

Calor e Temperatura 

Sensação térmica (Homeotérmicos e Heterotérmicos) 

Propagação do calor; Trocas de calor; Equilíbrio térmico. 

Escalas de temperatura: Célsius, Kelvin, Fahrenheit. 
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Ondas 

Som: Propagação; Ondas sonoras, Intensidade, Timbre, Frequência 

(Heinrich Rudolf Hertz) e Eco. 

 

Eletricidade 

Eletrostática: Eletrização por atrito, contato e por indução (Thales de 

Mileto; Willian Gilbert e Benjamin Franklin). 

Eletrodinâmica: Fonte Elétrica (Alessandro Volta); Corrente Elétrica 

(André-Marie Ampére); Resistência Elétrica (James Joule e Georg Simon 

Ohm); Circuitos Elétricos (série e paralelo); Potência (James Watt). 

Eletromagnetismo: imãs; Campo magnético (Hans Christian Orsted, Michael 

Faraday). 

 

C)  SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

O trabalho será desenvolvido por meio de aula expositiva dialogada, 

pesquisas, apresentação de trabalho, leitura de textos complementares no 

ConeCSA, registro pessoal das aulas expositivas, atividades de leitura 

individuais e em grupo do livro didático, atividades extraclasses, produções 

Textuais, utilização de audiovisuais além de aulas experimentais e 

demonstrativas em sala e no Laboratório.  

 

D) AVALIAÇÃO 

A aprendizagem é examinada a partir de uma avaliação formativa e 

contínua, que acontece ao longo das atividades realizadas em sala de aula: 

produções, comentários, apresentações, criações e trabalhos individuais ou 

em grupos. Avaliar dessa maneira nos permite acompanhar a construção do 

conhecimento, identificar eventuais problemas e dificuldades e corrigi-los 

antes de avançar. 
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E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

2,0 – APRESENTAÇÃO DA BIOGRAFIA 

2,0 – LABORATÓRIO 

2,0 – ATIVIDADE INTEGRADA (Ciências e Matemática) 

1,0 – ATIVIDADES EXTRACLASSES 

10,0 – 1ª Avaliação individual 

10,0 – 2ª Avaliação individual 

8,0 – Teste Multidisciplinar 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Desenho Geométrico PROFESSOR (A) Claudimar Lopes de Souza  

ANO/SÉRIE 9º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Desenvolver, paralelamente, os conceitos de geometria e a prática do 

desenho geométrico.   

Aprimorar o raciocínio lógico, a observação e buscar formas diferenciadas 

de resolução de problemas no sentido de desenvolver a autoconfiança. 

 

B) CONTEÚDO  

Relações métricas no triângulo retângulo a partir da semelhança de 

triângulos. 

Relações métricas na circunferência. 

Localização de números irracionais na reta. 

Setor circular. 

Problemas envolvendo o comprimento de uma circunferência. 

Problemas envolvendo o volume de figuras tridimensionais. 

Figura tridimensional e sua planificação. 

Problemas envolvendo a área lateral ou total de uma figura tridimensional. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala 

Sondagem dos conhecimentos prévios. 

Registro no caderno das atividades realizadas.  

Resolução e interpretação de problemas. 

Esclarecimentos das dúvidas levantadas pelo estudante. 

Trazer o material de desenho COMPLETO em todas as aulas. 
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Em casa 

Revisão do conteúdo abordado em sala. 

Refazer as construções feitas em sala. 

Realização das atividades para-casa. 

Verificar, antes das aulas, se o material de desenho está completo e pronto 

para uso.  

Leitura dos textos do livro didático e levantamento das dúvidas para serem 

esclarecidas na aula seguinte. 

Trazer para discussão, em sala de aula, curiosidades, questões e notícias 

relacionadas aos conteúdos estudados. 

 

D) AVALIAÇÃO  

O processo de avaliação nesta disciplina é qualitativo e quantitativo e se dá 

por meio da correção de cadernos, observação, provas e atividades diversas 

que pretendem identificar as habilidades e competências desenvolvidas ao 

longo da etapa. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Avaliações: 

20 pontos – 2 avaliações escritas – 10 pontos cada. 

Teste multidisciplinar: 8 pontos. 

3 pontos – 1ª Atividade avaliativa em dupla feita em sala. A data da 

atividade será informada em sala de aula e caberá ao aluno anotá-la na 

agenda. 

2 pontos – 2ª Atividade avaliativa - construção. A data da atividade será 

informada em sala de aula e caberá ao aluno anotá-la na agenda. 

2 pontos – O caderno será avaliado quanto à presença de todos os esquemas 

e atividades propostas durante as aulas. 

Este documento é flexível e pode sofrer modificações de acordo com o 

planejamento durante a etapa letiva. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Educação Física PROFESSORES Anderson Vilanova e Cate Prá  

ANO/SÉRIE 9º  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Desfrutar e apreciar os esportes para praticar de forma autônoma, 

prezando o trabalho coletivo e o protagonismo. 

Identificar os elementos técnicos/táticos e as combinações das 

modalidades esportivas praticadas. 

Identificar, debater e utilizar estratégias na solução de situações 

problemáticas e na ampliação das possibilidades de aprendizagem. 

Enfrentar de forma autônoma situações de injustiça e preconceito gerados 

e/ou presentes no contexto da prática esportiva e na produção de 

alternativas democráticas para a sua superação. 

Relacionar os possíveis efeitos do uso de suplementos alimentares e 

anabolizantes a falta ou a construção da saúde humana. 

Identificar as relações entre esporte, saúde e a aprendizagem de valores 

sociais. 

Conhecer os diversos tipos de recursos ergogênicos utilizados nos esportes. 

Identificar os diferentes sentidos existentes nos jogos de tabuleiro. 

Utilizar noções básicas do jogo de xadrez. 

 

B) CONTEÚDO  

Esportes: handebol e voleibol. 

Corpo: atividade física e recursos ergogênicos. 

Jogos e brincadeiras: esportes de outras culturas, jogos de tabuleiro. 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala: 

Sondagem dos conhecimentos prévios. 

Apresentação e discussão das temáticas na forma de aulas expositivas e 

dialogadas. 

Atividades práticas. 

 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação das aprendizagens, nessa disciplina, compreende aspectos 

quantitativos e qualitativos, verificados a partir do trabalho com os 

objetivos de cada conteúdo por meio de: 

Avaliação conceitual individual ou em grupo: registro escrito, trabalhos, 

pesquisas e deveres de casa. 

Avaliação procedimental: Empenho nas atividades desenvolvidas e 

capacidade prática. 

Avaliação atitudinal: Cooperação nas atividades desenvolvidas, 

cumprimento dos combinados da disciplina e respeito com todos. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Os conceitos Ótimo, Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente representam 

as possibilidades de conceito final do aluno. Este conceito final será 

conferido através da média de cada avaliação realizada. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Ensino Religioso PROFESSOR (A) Maicon Felipe 
Rodrigo Moreno 

SÉRIE 9º ano TURNO  Manhã/Tarde 

 

F) OBJETIVOS 

Analisar a constituição histórica do fenômeno religioso reconhecendo a 

importância dos valores para a convivência humana e a capacidade de 

vivenciar a experiência de fé, religiosidade e espiritualidade que se 

encontram relacionadas ao modo de vida de cada pessoa e a maneira de ver 

o mundo em cada época. 

 

G) TEMAS E TÓPICOS 

Transcendência  

Panorama do fenômeno religioso – Idade Moderna 

Processo de secularização e Fundamentalismo. 

Panorama do fenômeno religioso – contemporaneidade (Pós-moderna): 

Visões de corpo, sociedade, cosmovisão, cultura e religião. 

 

H) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

As aulas de Ensino Religioso são vivenciais, acontecem quinzenalmente e  

nela realizamos dinâmicas de grupo. O estudante integra um grupo menor 

de sua turma, o ambiente é diferenciado e único na escola, bem como seus 

recursos.  

Os critérios para o Ensino Religoso são o envolvimento e participação nas 

vivências, a qualidade e coerência nos registros, a capacidade de escuta e 

acolhimento às diferentes ideias que irão surgir ao longo das vivências, o 

zelo pelo material e pelo espaço de sala, o respeito por si e pelo 

semelhante.   
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Em casa:  

Existem atividades que devem ser feitas em casa. Pede-se o 

desenvolvimento de trabalho avaliativo. 

 

I) AVALIAÇÃO 

A avaliação é um processo constante que envolve a participação nas aulas, 

realização de atividades, trabalhos avaliativos e culmina na realização de 

uma prova que tem como finalidade verificar as habilidades e competências 

desenvolvidas. O desempenho acadêmico dos estudantes não é construído 

apenas nas provas, portanto, se você deseja obter sucesso nesta disciplina 

faça todo o processo com capricho e dedicação, cumpra os prazos, leia e 

invista em seu conhecimento. 

 

J) INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações: Produção Individual (Apostila) – valor de 5,0; Diário da vida (2ª 

fase) – valor de 3,0; diário da vida (Mapa dos sonhos) – valor de 2,0; 

Avaliação Final – valor de 12,0. Totalizando 22,0 pontos. 

Vivência: Avaliação grupal – valor de 4,0 pontos. 

Auto avaliação: Reflexão Individual – valor de 1,0 ponto. 

Teste multidisciplinar: avaliação com questões objetivas – valor de 8,0 

pontos. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Espanhol PROFESSORA Kelen Fausta das Neves Fróes 

ANO/SÉRIE 9º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

 

A) OBJETIVOS 

Utilizar os conhecimentos gramatical e vocabular em Língua Espanhola para 

expressar condições. 

Identificar e usar adequadamente os verbos que indicam involuntariedade. 

Empregar adequadamente o léxico referente ao clima e às catástrofes 

naturais. 

Expressar opinião sobre distintos temas. 

Produzir textos coerentes y compreensíveis. 

Compreender e empregar os modos indicativo y subjuntivo em distintos 

contextos. 

 

B) CONTEÚDO  

Géneros de los nombres - profesiones 

Conectores condicionales / Oraciones concesivas 

Léxico – servicios públicos / El clima 

Como + presente de subjuntivo 

Siempre que y mientras que: condicionales / temporales 

Indicativo y subjuntivo en oraciones de relativo 

Se – involuntariedad 

Preposiciones por y para 

La voz pasiva 

 
C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala: Faça anotações durante as aulas expositivas; realize os exercícios 

e as atividades propostas; consulte o dicionário sempre que se fizer 

necessário; e participe das aulas por meio de perguntas, debates e análises 

de textos diversos. 
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Em casa: Use o CD do livro didático; realize as tarefas; escute músicas; leia 

notícias e assista a noticiários na internet em espanhol; leia os textos 

complementares entregues em sala ou postados no ConeCSA; e tenha uma 

rotina de estudos organizada, buscando associar os conteúdos aprendidos 

em sala ao contexto em que são empregados. 

 

D) AVALIAÇÃO  

O conceito de avaliação parte do princípio da impossibilidade de separar o 

ensino do aprendizado, pois ensino, aprendizagem e avaliação se 

complementam. Portanto, a avaliação constitui um momento para verificar 

tanto o desenvolvimento do processo de ensino como o de aprendizagem. 

O processo de avaliação se dará por meio de duas provas, teste 

multidisciplinar, atividades de produção escrita e de expressão oral. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

 

1ª avaliação: questões objetivas e discursivas - 10,0 pontos. 

2ª avaliação: questões objetivas e discursivas - 10,0 pontos. 

Teste multidisciplinar: questões objetivas - 8,0 pontos. 

Produção escrita em dupla – 2,0 pontos. 

Compreensão de leitura – 2,0 pontos. 

Projeto “Día de la Hispanidad” – 3,0 pontos. 

As datas e propostas dos deveres de casa e trabalhos são informadas por 

escrito em sala e cabe ao estudante o correto agendamento. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA 3ª 

DISCIPLINA Geografia PROFESSOR (A) Márcio Luiz Rocha 

ANO/SÉRIE 9º ano TURNO Manhã/Tarde 

 

A) OBJETIVOS 

Realizar uma análise da produção do espaço geográfico mundial a partir da 

geopolítica em escala global, continental e regional, propondo uma 

discussão das relações econômicas, políticas, sociais e do conhecimento do 

quadro natural e ambiental. O recorte espacial abordado é aquele da 

Europa, Ásia, Oceania e das regiões polares. 

 

B)  TEMAS E TÓPICOS 

TEMA: O Leste e o Sudeste Asiático  

A economia asiática. 

Japão e Tigres Asiáticos: Características físicas e socioeconômicas. 

China: Características físicas e socioeconômicas - A indústria chinesa. 

 

TEMA: Oriente Médio 

Características Gerais. 

O petróleo no Oriente Médio - Conflitos e questões territoriais. 

 

TEMA: Ásia Central e Meridional  

Índia: tradição e modernidade - Território e Economia. 

Aspectos culturais; religiosos - Aspectos geopolíticos. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: Nas aulas expositivas, sejam elas com anotações no quadro ou com 

multimídia, fique atento e faça as anotações relevantes. 

Durante as atividades em duplas ou em grupos, cumpra sua parte anotando 

observações e conclusões em seu caderno. Contribua com os debates  
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trazendo para a sala de aula reportagens, textos ou outros recursos que 

possam ser utilizados, mediante uma análise prévia do professor. 

Problematize as situações evidenciadas em trabalhos realizados em sala ou 

em casa. 

Registre os deveres de casa na agenda do Colégio, consulte o ConeCSA e 

utilize os materiais postados.  

 

Em casa: Leia previamente o livro-texto, pois ele é fonte de estudo e 

consulta. Para se familiarizar com os termos próprios da Geografia, após os 

estudos, crie um glossário de termos geográficos.  Formule e responda às 

questões geográficas: Onde se localiza? Como se distribui? Por que se 

localiza/distribui deste modo? Por que sofre alterações? 

Reveja a matéria trabalhada em sala e elabore perguntas e dúvidas para 

serem sanadas na aula seguinte. Faça leituras de outras bibliografias 

complementares aos conteúdos, livros, revistas e jornais. Assista a, pelo 

menos, um telejornal por dia, tendo em vista a grande relação dos 

conteúdos de Geografia com o cotidiano atual. 

  

D) AVALIAÇÃO  

O processo de avaliação nesta disciplina é qualitativo e quantitativo e se dá 

por meio da correção de cadernos, observação, provas e atividades 

diversas, que pretendem identificar as habilidades desenvolvidas ao longo 

da etapa. A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar 

e aprender.  

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Avaliações: serão aplicadas 02 avaliações no valor de 10,0 pontos e 01 teste 

multidisciplinar no valor de 8,0 pontos, totalizando 28,0 pontos. 

As atividades diversas da disciplina serão avaliadas em 7,0 pontos. 
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SEGMENTO Fundamental II  ETAPA 3ª etapa  

DISCIPLINA História PROFESSOR (A) Flávio Costa Berutti 

ANO/SÉRIE 9º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Analisar a disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União 

Soviética e a constituição de uma nova ordem mundial no pós-guerra. 

Compreender o conceito de populismo. 

Analisar os processos econômico, político e social que levaram ao golpe 

político-civil de 1964. 

Analisar a repressão e a instituição da censura no Ditadura Militar. 

Analisar o processo de abertura política no Brasil e a emergência da Nova 

República. 

 

B) CONTEÚDO 

A Guerra Fria. 

A democracia populista. 

A ditadura militar no Brasil. 

A democratização do Brasil. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala 

Acompanhar as aulas expositivas e registrar no caderno as observações do 

professor. Participar das atividades propostas e das correções dos 

exercícios. Manter o caderno organizado (colocar data de cada aula; colar 

todas as folhas entregues pelo professor). Anotar na agenda as atividades 

propostas e realizá-las. Colaborar com a disciplina, a limpeza e a 

organização da sala de aula. 
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Em casa 

Realizar as atividades de História solicitadas pelo professor com capricho e 

dedicação. Consultar regularmente o dicionário, buscando a compreensão 

de expressões específicas e relativas ao conhecimento histórico. Revisar 

constantemente a matéria e listar as principais dúvidas, para que estas 

possam ser esclarecidas pelo professor em sala de aula. Fazer a leitura de 

material extra (pesquisas em livros e sites) e assistir a vídeos relacionados 

aos conteúdos. 

 

D) AVALIAÇÃO 

A avaliação é um processo contínuo que passa pela participação nas aulas, 

realização de atividades diversas e culmina em avaliações formais 

estruturadas. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Avaliações: 

1ª avaliação individual: 10 pontos. 

2ª avaliação individual: 10 pontos. 

Teste multidisciplinar: 08 pontos. 

Atividades diversificadas: 07 pontos. 

As datas e propostas dos deveres de casa e trabalhos são informadas por 

escrito em sala e cabe ao estudante o correto agendamento. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA 3ª   

DISCIPLINA Língua Inglesa PROFESSOR (A) Marcus Valadares  

ANO/SÉRIE 9º ano TURNO  Manhã / Tarde 

 

A) OBJETIVOS  

Utilizar, de forma relativa à idade/série e à proficiência linguística, as 

quatro habilidades - compreensão oral, compreensão escrita, produção oral 

e produção escrita – a partir de contextos autênticos, reais e significativos, 

e com foco no uso da língua. 

Utilizar as estruturas e o vocabulário adquiridos até o momento articulando-

os com o aprendizado de novos conteúdos para a compreensão e a expressão 

da língua inglesa em diferentes contextos de uso.  

Utilizar os recursos da língua inglesa para reconhecer elementos culturais e 

contextuais das sociedades analisando de forma crítica suas diversas 

expressões. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

What a job – The passive (present simple, past simple, present continuous 

e present perfect), preposition (work as / in / for), work x job, time 

expressions with in, writing a short essay.  

Keep healthy – past perfect simple, past perfect continuous, past perfect 

simples x past perfect continuous, time linkers, collocations (illness), 

writing a story. 

Making the news – reported statements, verb patterns: object +infinitive, 

verbs with objects +infinitive, expressions with make, writing a news 

report.   

Playing by the rules – be allowed to / let, third conditional, talking about 

consequences and reasons, writing a set of rules.    
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Procedimento de Estudo: o sucesso da proposta da disciplina de Língua 

Inglesa requer de você, estudante, algumas características-chave, como 

disciplina, organização, autogerenciamento, autonomia, curiosidade, 

criatividade, motivação, proatividade, espírito colaborativo, seriedade e 

respeito. Observe alguns dos procedimentos que podem estimular as 

características supracitadas. 

 

Em sala:  

Sempre leve para as aulas os materiais da disciplina, livro texto, livro de 

exercício, caderno e folhas complementares. Mantenha o seu caderno 

sempre organizado e atualizado. Preste atenção nas explicações e nas dicas 

do professor. Envolva-se em todas atividades, avaliativas ou não. Participe 

da aula com suas dúvidas, sugestões, histórias e seu conhecimento. 

Contribua com ideias que possam promover um ambiente agradável de 

ensino-aprendizagem e a construção colaborativa de conhecimento. 

Mantenha uma postura séria e respeite seu professor e seus colegas. 

 

Em casa:  

Organize-se para estudar periodicamente evitando acúmulo de conteúdo. 

Realize todas as atividades propostas para casa. Expanda o seu 

conhecimento e busque, além das indicações do professor, outras fontes de 

estudo e informação. 

 

D) AVALIAÇÃO:  

A avaliação acontece de forma processual e contínua, engloba o 

desenvolvimento de atividades diversas em sala de aula e extraclasse e a 

realização de prova formal e trabalhos avaliativos.  
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E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Avaliação: 10,0 pontos. 

Teste multidisciplinar: 8,0 pontos.  

Atividade de interpretação de texto oral: 3,0 pontos. 

Trabalho interdisciplinar / debate regrado: 10,0 pontos. 

Atividades diversas (livro, caderno, etc.): 2,0 pontos.  

ChatLabs: 2,0 pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contagem@santoagostinho.com.br


 
UNIDADE DE ESTUDO - 2017 

Rua Marte, 435 – Jardim Riacho das Pedras - CEP: 32241-250 – Contagem – MG  
Fone: (31) 2103-0700 E-mail: contagem@santoagostinho.com.br. 

 
 

 

 

SEGMENTO Ensino Fundamental   ETAPA   3ª etapa  

DISCIPLINA Matemática PROFESSORA Danúbia Diniz Nantes  

ANO/SÉRIE 9º ano  TURNO  Manhã / Tarde  
 

 

A) OBJETIVOS 

Resolver situações-problema que envolvam funções afins e quadráticas, 

relacionar a representação gráfica com sua forma algébrica e fazer o estudo 

do sinal, bem como resolver problemas com o uso das relações 

trigonométricas, com o princípio fundamental da contagem e com o 

conceito de probabilidade. 

 

B) CONTEÚDO 

Função Afim 

Noções de Função Quadrática 

Inequações do 2º grau 

Relações trigonométricas no triângulo retângulo 

Combinatória e Probabilidade 

 

C) PROCEDIMENTOS DE ESTUDO 

Em sala: Adotar uma atitude atenta e participativa. 

Trazer para as aulas o livro, os materiais definidos nas aulas anteriores e o 

caderno.  

Registrar, no caderno, o que é trabalhado na sala de aula, as tarefas 

realizadas em casa, as discussões, as várias maneiras de resolver um 

problema, as observações significativas feitas pelos colegas e pela 

professora, as soluções mais originais e mais interessantes dadas a uma 

questão, as dúvidas e os erros mais frequentes seus e dos colegas, sua 

opinião sobre determinado assunto etc.  

Trazer todas as dúvidas para serem discutidas. 
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Em casa: Rever o conteúdo abordado em sala por meio da leitura e 

observação das resoluções.  

Refazer as atividades feitas em sala, pois a matemática é uma linguagem e 

quanto mais você exercitá-la, mais ficará fluente nela.  

Realizar as atividades para casa com atenção. 

 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo constante que envolve a participação nas aulas, 

realização de atividades e culmina na realização de provas e atividades 

avaliativas que têm como finalidade verificar as habilidades e competências 

desenvolvidas. Cada disciplina apresenta especificidades que precisam ser 

respeitadas no processo de ensino e de avaliação, por isso, nesta disciplina 

a avaliação das aprendizagens se dará por meio da aplicação de provas, 

atividades avaliativas, realização de deveres de casa, acompanhamento de 

aulas, trabalhos em grupo ou individuais e abrange aspectos quantitativos 

e qualitativos. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

10 pontos – 1ª avaliação escrita 

10 pontos – 2ª avaliação escrita 

8 pontos – Teste multidisciplinar 

2 pontos - Desempenho na plataforma Mangahigh 

2 pontos - Caderno  

3 pontos - Trabalho prático de trigonometria.  

As datas e propostas dos deveres de casa e trabalhos são informadas por 

escrito em sala e cabe ao estudante o correto agendamento. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Produção de Textos PROFESSOR (A) Jean Santos Otoni  

ANO 9º ano   TURNO  Manhã / Tarde 

 

A) OBJETIVOS 

Expressar-se, fazendo uso dos conhecimentos e recursos linguísticos 

adequados às situações sociais de comunicação; 

Fazer uso das diferentes formas da língua, adequadas às diversas situações 

formais e/ou informais, familiares ou de domínio público; 

Empregar as características dos gêneros textuais contemplados; 

Utilizar a reescrita como meio de aprimorar a elaboração de textos; 

Escrever com coesão e coerência; 

Ler e trabalhar os tipos de textos (dissertativo-expositivo, argumentativo, 

descritivo e narrativo), reconhecendo recursos expressivos característicos 

dos diversos gêneros citados; 

Reconhecer as características essenciais (tema, assunto, finalidade, 

situação de interlocução) dos gêneros textuais selecionados para a etapa; 

Selecionar dados e argumentos que possam embasar um determinado ponto 

de vista; 

Fazer uso da linguagem oral de forma coerente e adequada à situação 

comunicativa; 

Realizar exposições diante de um determinado grupo de pessoas. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Elementos constituintes dos gêneros selecionados. 

Leitura e produção dos gêneros selecionados: carta de reclamação, carta 

de solicitação, artigo de opinião, debate regrado, anúncio publicitário, 

artigo de divulgação científica e texto argumentativo. 

Vocabulário. 

Aspectos de textualidade: coerência e coesão. 

 

mailto:contagem@santoagostinho.com.br


 
UNIDADE DE ESTUDO - 2017 

Rua Marte, 435 – Jardim Riacho das Pedras - CEP: 32241-250 – Contagem – MG  
Fone: (31) 2103-0700 E-mail: contagem@santoagostinho.com.br. 

 
 

 

 

Recursos expressivos: humor, ironia, duplo sentido, ambiguidade nas 

produções. 

Comparação, metáfora e metonímia nas produções. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: Participações ativas nas situações de aprendizagem apresentadas 

por meio de questionamentos, resolução de situações-problemas, 

envolvimento nas atividades propostas e manutenção de atitude de 

curiosidade e responsabilidade. 

 

Em casa: Realização das tarefas orientadas para serem feitas em casa, 

como pesquisas, leituras, atividades, registros e outras. Manutenção de 

postura constante de estudo, registro e envolvimento. 

 

D) AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação nesta disciplina é qualitativo e quantitativo e se dá 

por meio da correção de cadernos, observação, provas e atividades 

diversas, que pretendem identificar as habilidades desenvolvidas ao longo 

da etapa. A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar 

e aprender.  

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 

Avaliações: serão aplicadas 02 avaliações com questões discursivas e 

objetivas, cada uma no valor de 10,0 pontos, totalizando 20,0 pontos. 

Debate Regrado: será avaliado em 10,0 pontos. 

As atividades da disciplina serão avaliadas em 5,0 pontos. 

 

As datas e propostas dos deveres de casa e trabalhos são informadas por 

escrito em sala e cabe ao estudante o correto agendamento. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Língua Portuguesa PROFESSOR (A) Jean Santos Otoni  

ANO 9º ano  TURNO  Manhã / Tarde 

 

A) OBJETIVOS 

Compreender/interpretar os textos orais e escritos que circulam 

socialmente, levando em consideração o contexto, o conhecimento prévio 

e as possíveis intenções de quem os produzem, além de utilizar dos 

conhecimentos adquiridos por meio da prática da reflexão sobre a língua, 

para expandir as possibilidades de uso da linguagem, adquirindo uma 

capacidade de análise linguística crítica. 

Utilizar a linguagem para compreender textos e fazer uso das informações 

neles contidas para resolver situações reais de comunicação, posicionando 

criticamente contra preconceitos linguísticos. 

Ler textos literários com envolvimento da imaginação e da emoção, 

reconhecendo a leitura como fonte de prazer, de conhecimento e de 

desenvolvimento pessoal. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Leitura e Interpretação de Gêneros Textuais 

 Paragrafação. 

 Tese e/ou ponto de vista. 

 Argumentação e contra-argumentação. 

 Gêneros textuais contemplados: manifesto, artigo de opinião, 

editorial, anúncio, resenha crítica, relato, charge, tirinha, texto 

teatral e romance. 

 

Reflexão sobre a língua 

 Estrutura das palavras. 

 Regência verbal e nominal. 

 Colocação pronominal. 
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 Crase. 

 Processos de formação das palavras. 

 Figuras de linguagem. 

 

Projeto de Leitura 

2ª quinzena de setembro: DRUMMOND, Roberto. Hilda Furacão. Editora 

Siciliano, São Paulo, 1991. 

1ª quinzena de outubro: VERÍSSIMO, Érico. Ana Terra. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

Mantenha seu caderno organizado e em dia.  

Registre as anotações passadas no quadro pelo professor. 

Participe das correções e tire as dúvidas, sempre que necessário. 

Procure registrar, em seu caderno, as considerações que possam ser úteis 

para os estudos autônomos. 

Registre, em sua agenda, datas referentes a atividades e trabalhos. 

 

Em casa: 

Ao fazer as atividades, sinalize as questões que gerarem dúvidas. 

Guarde as atividades impressas em uma pasta ou cole-as em seu caderno. 

Ao ler os textos entregues, utilize um marca-texto para grifar as partes que 

se destacam. 

Marque as palavras desconhecidas e procure inferir o seu sentido de acordo 

com o contexto. Caso isso não seja possível, consulte o dicionário.  

 

 

 

 

 

mailto:contagem@santoagostinho.com.br


 
UNIDADE DE ESTUDO - 2017 

Rua Marte, 435 – Jardim Riacho das Pedras - CEP: 32241-250 – Contagem – MG  
Fone: (31) 2103-0700 E-mail: contagem@santoagostinho.com.br. 

 
 

 

 

D) AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação, nesta disciplina, é qualitativo e quantitativo e se 

dá por meio da correção de cadernos, observação, provas e atividades 

diversas, que pretendam identificar as habilidades e competências 

desenvolvidas ao longo da etapa.   

 

Avaliações: serão aplicadas duas avaliações escritas com questões 

discursivas e objetivas, totalizando 16,0 pontos (cada avaliação tem o valor 

de 8 pontos).  

Teste Multidisciplinar: será avaliado em 8,0 pontos. 

Suplemento de Leitura: serão aplicadas 2 atividades suplementares com 

questões discursivas e objetivas, cada uma no valor de 3,0 pontos, 

totalizando 6,0 pontos. 

Atividades da disciplina: 5,0 pontos.                                                                        

As datas e propostas dos deveres de casa e trabalhos são informadas por 

escrito em sala e cabe ao estudante o correto agendamento. 
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