
 

     
 

AVALIAÇÕES 

 

 

OBSERVAÇÕES: 
 
 Os Componentes Curriculares Filosofia e Arte 

terão avaliação (parcial) de forma diferenciada. 

 Após as avaliações, haverá aula normal. (Caso a 

maioria dos estudantes terminem antes do horário 

preestabelecido no cronograma, as aulas serão 

iniciadas). 
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PROGRAMAÇÃO 
 

III CICLO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIDADE COM A EDUCAÇÃO 
 

PREZADO(A) ESTUDANTE 
 

“Não existem sonhos impossíveis para aqueles que 
realmente acreditam que o poder realizador reside no 

interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre 
esse poder, algo antes considerado impossível se torna 

realidade.” (Albert Einstein) 
 

 

 

 

 

 

 

PARCIAL 

DATA DISCIPLINAS PESO 

03/09 (Terça-feira) Português e Redação 2,0 

05/09 (Quinta-feira) 
Matemática e L. 

Estrangeira 
2,0 

09/09 (Segunda-
feira) 

Ciências (Fís. / Quím. e 
Bio.)  

2,0 

11/09 (Quarta-feira) Geografia e História 2,0 

13/09 (Sexta-feira) Geometria e Filosofia 2,0 

GLOBAL 

DATA DISCIPLINAS PESO 

07/11 (Quinta-feira) Português e Redação 5,0 

08/11 (Sexta-feira) 
Matemática e L. 

Estrangeira 
5,0 

09/11 (Sábado) 
Ciências (Fís. / Quím. e 

Bio.) e Arte 
5,0 

11/11 (Segunda-
feira) 

Geografia e História 5,0 

12/11 (Terça-feira) Geometria e Filosofia 5,0 

SIMULADO 

DATA HORÁRIO PESO 

28/09 07h20min às 12h30min 3,0 

05/10 07h20min às 12h30min 3,0 

9º ANO 



 
 

 

 
 PARCIAL 

 

- Interpretação textual (Enem) 

- Texto dramático e roteiro 

- Figuras de linguagem 

 Aliteração, anáfora, antítese, 

catacrese, comparação, elipse, 

eufemismo, metáfora, metonímia, 

gradação, hipérbole, ironia, 

onomatopeia, personificação, 

pleonasmo, polissíndeto 

 Paradidático: Senhora (releitura) 

 

 GLOBAL 
 

- Interpretação textual (Enem) 

- Artigo de opinião 

 Emprego da crase 

 Regência nominal e verbal 

 Paradidático: A mala de Hannah 

QUÍMICA 
 

 PARCIAL 

 
- Funções inorgânicas 
 

 Sais 
 Óxidos 

 

 GLOBAL 
 
- Reações Inorgânicas 

 Princípio da conservação da matéria de 
Lavoisier 

 Reações de análise, síntese, 

deslocamento, e dupla-troca ou 
precipitação 
 

 

 

 PARCIAL 
 

- Listening: desenvolver a habilidade de escuta 

no que concerne a: experiências, conselhos e 

gostos. 

 

 GLOBAL 

 

- Vocabulary: sense verbs and adjectives, sleep, 

positive actions, helping: people and places, 

creativity: adjectives and verbs. 

- Grammar: present perfect: for and since, simple 

past x present perfect, would for imaginary 

situations, second conditional, relative clauses, 

subject and object questions. 

- Reading comprehension. 

 

 PARCIAL/ GLOBAL 

 
- Função do 1º grau 

 Domínio, contradomínio, conjunto imagem e 

valor de uma função 

- Relações e funções 

- Função afim 

- Raiz da função 

- Inequação do 1º grau com duas incógnitas 

- Gráfico da função 

- Função quadrática 

 Raiz da função 

 Gráfico da função 

 Valor máximo e mínimo 

- Estatística 

 Gráfico de colunas 

 Gráfico de barras 

 Gráfico de setores 

 Gráficos de segmentos 

 Histogramas 

 Cartograma 

 Pictograma 

 Infográfico 

 Medidas de tendência 

 Probabilidade 

- Matemática financeira e comercial 

 Porcentagem 

- Aumento e desconto 

 Juros simples e composto 

 
 

 

 PARCIAL 
 

- Performance 
- Happening 
- Arte e Estética 

 
 GLOBAL 

 

- Performance 
- Happening 
- Tecnologia e Arte 
- Ciber Cultura 
 

 

 PARCIAL 
 

- Conectores de causa e consequência 

- Heterotónicos 
- Vocabulário 

 

 GLOBAL 

 

- Os relativos 

- Conectores de causa e consequência 

- Heterotónicos 

 

 PARCIAL 

 

- Resenha Crítica 
 

 GLOBAL 
 

-  Texto dissertativo 

 

 PARCIAL 
 

- A história recente – As Independências 
na África e Ásia 

 
 GLOBAL 

 

- Modernização, ditadura civil-militar e 
redemocratização: o Brasil após 1946 – 

Ditadura Civil-Militar no Brasil. 
 

 

 PARCIAL 
 

- Circunferência, arcos e relações 

métricas 

 O comprimento da circunferência 

 Medida de um arco de 

circunferência 

 Relações métricas em uma 

circunferência 

 

 GLOBAL  
 

- Polígonos regulares 

 Polígonos 

 Polígonos regulares 

 Relações entre dois polígonos 

semelhantes 

 Relações métricas nos polígonos 

regulares 

 PARCIAL 
 

- Oriente Médio e suas particularidades 

 Aspectos físicos e humanos do 

“Oriente Médio” – Localização 

geográfica e suas características 

físicas e humanas 

 Os conflitos étnicos e seus 

desdobramentos no cenário 

internacional 

 Excesso de petróleo e falta de terras 

férteis – Deserto de Neguev em Israel, 

superando as adversidades produz 

alimento em emio ao solo “infértil” 

 - Israel X Palestina – Conflito Milenar e 

interminável: Antecedentes históricos 

 

 GLOBAL 
 

- Oceania e regiões polares 

 Oceania continente insular 

 Maiores países: Austrália e Nova 

Zelândia 

 Colonização do continente 

“Australiano” 

 Áreas polares: O ártico e seus 

mistérios 

 População do continente gelado 

 

 PARCIAL 
 

- Evolução Biológica 
- Características da Terra Primitiva 

- Origem da Vida 

 Teoria da evolução gradual dos 

seres vivos 

 Panspermia 

 Experimento de Stanley Miller 

 Biogênese 

 Abiogênese 

 

 GLOBAL  
 
- Origem da Vida 

 Teoria da evolução gradual dos 

seres vivos 

 Panspermia 

 Experimento de Stanley Miller 

 Biogênese 

 Abiogênese 

- Teorias Evolutivas 

 Fixismo 

 Lamarquismo 

 Darwinismo 

 

FÍSICA 
 

 PARCIAL 
 

- Magnetismo 
 Imãs, substâncias magnéticas, 

paramagnéticas e diamagnéticas 
 Campo magnético de ímãs em 

barra 
 Bússolas 
 Campo magnético terrestre 

 
 GLOBAL 

 
- Eletromagnetismo 

 Campo magnético criado por 
correntes elétricas 

 Espiras e bobinas 
 Eletroímãs 
 Motor elétrico 

 

FILOSOFIA 

 

 PARCIAL 
 

- Ideologia 

 

 GLOBAL 
 

- Ideologia 

- Trabalho  

- Alienação 

GEOGRAFIA 



 

 


