ATIVIDADE PARA NOTA
3º TRIMESTRE / 2017
9º ANO A DO ENSINO FUNDAMENTAL

IMPORTANTE: Trabalhos entregues no prazo terão a nota integral, desde que atendidos a todos os critérios exigidos. / Trabalhos entregues
fora da data (imediatamente na próxima aula do professor) será atribuída a metade da nota (também se os critérios forem cumpridos). / Não
serão aceitos trabalhos entregues fora dessa data.

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
PRODUÇÃO TEXTUAL | Prof.ª Ângela Maria da Silva
1. Avaliações
2. Atividades/Trabalho

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos
Treino diário Missu e Simulado – 5,0 pontos
A professora orientará em sala e postará as informações no site.

PORTUGUÊS | Prof.ª Claudia Regina Alvaro Pirolo
1. Avaliações
1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos
2. Atividades Extras
*Jogo pedagógico (atividade em sala de aula, com grupos de até 04 alunos) – 2,0 pontos
* Ficha de avaliação contínua individual (todas as atividades solicitadas pelo professor,
inclusive lições de classe e de casa) – 2,0
* Atividade extra - atividade gramatical (aplicada em sala de aula/duplas) –1,0
* Treino Diário MISSU – 2,0
* Simulado – 3,0
3. Informações
As datas das atividades avaliativas serão previamente avisadas em sala de aula e postadas
no site do colégio.

INGLÊS | Profª Amanda Peres Meireles
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral

4. Informações

5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / Treino diário MISSU – 2,0 pontos
/ Simulado – 0 a 3,0 pontos.
Lições de casa e de sala de aula. O conjunto das atividades vale de 0 a 2,5 pontos.
Master Chef English: Os alunos devem escolher um prato típico de um país falante de
inglês previamente sorteado em sala para trazer no dia da apresentação. Os alunos
deverão explicar sobre a culinária do país e sobre o prato que trouxeram para degustação.
O trabalho poderá ser feito individualmente ou em grupos de até 5 pessoas. Valor de 0 a 2,5
pontos.
IMPORTANTE: Os trabalhos devem ser apresentados na data previamente marcada. Os alunos
receberão as instruções com atecedência para que possam realizar o trabalho com calma e
capricho. Os trabalhos não apresentados no dia marcado poderão ser apresentados com uma
aula de atraso valendo a metade do valor original. Após a segunda alternativa de
apresentação não será mais aceito o trabalho e o aluno receberá a nota 0 (zero).
Apresentações em 07/06 por ordem de chamada.

ESPANHOL | Profª Mónica Laura Techera Villa
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho
Trimestral

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / Treino diário Missu e Simulado 5,0 pontos.
Participação (lição de casa, leitura, respostas de exercícios, etc.) – 2 pontos
1) Lecturas paso a paso - Centro Virtual Cervantes
Trabalho em grupo (sorteado em sala de aula). Cada grupo deverá ler um conto também
sorteado em sala de aula e acessível no

4. Informações
5. Data de Entrega

site.https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/default.htm, e elaborar uma peça de teatro
sobre o mesmo. No dia da apresentação, deverão apresentar oralmente um resumo da
história e logo em seguida o teatro. Será avaliado o uso correto do espanhol, a vestimenta
e o cenário.
1) Nota do trabalho: 3,0 pontos
1) Data do trabalho: 18/10/2017

ARTE | Profª Vivian Pires Marceniuk
1. Avaliações
2. Atividades Extras

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos + Treino diário Missu e Simulado - 5,0 pontos
Atividades – 3,0 pontos
- Prática de Ateliê – Fazer artístico orientado em sala de aula
Atividades para casa – dia da avaliação trimestral - 16/10


3. Trabalho Trimestral
4. Informações

5. Data de Entrega

Estudo do livro – 2,0 pontos

Questionário dos módulos 6, 7 e 8 com o resumo dos itens.
Apresentação – Patrimônio Cultural – 10,0 pontos
Apresentação em Power Point sobre o patrimônio cultural material de um estado brasileiro.
(sorteio em sala de aula)
5 slides:
Apresentação do estado – informações gerais;
Influência arquitetônica – histórica;
Exemplo de uma fachada de um prédio histórico;
Características – construção da arquitetura;
Conclusão.
09/10

EDUCAÇÃO FÍSICA | Prof. Paulo Roberto Rodrigues
1. Avaliações
2. Atividades

Avaliação Trimestral – Prova Prática
Participação contínua (presença às aulas, envolvimento e realização das atividades).

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
GEOGRAFIA – Prof. Rafael Vieira
1. Avaliações
3a. Trabalho Trimestral

1ª Avaliação (10,0 pontos) + 2ª avaliação (10,0 pontos)
Cartografia (3,0)
Os alunos, individualmente, serão responsáveis por elaborar um Atlas Geográfico da
América e África. As páginas do Atlas serão elaboradas em sala de aula e finalizadas em casa.
Para tal, os alunos deverão trazer o material em todas as aulas de Geografia.
Material: Pasta canaleta, folhas de sulfite, papal vegetal, lápis de cor, caneta indelével
preta 4mm, clipes.
Objetivo: aplicar os conhecimentos e relembrar conceitos aprendidos nos dois últimos
anos escolares.
Os trabalhos deverão ser apresentados a partir do dia 07/11.

3b. Relatório de
atividades

3c. Trabalho Trimestral

3d. Trabalho trimestral

4. Data de Entrega

Exercícios propostos (2,0)
Os alunos, individualmente, deverão fazer os exercícios propostos ao fim, ou no meio,
do capítulo estudado.
A falta de material (livro/caderno) é um prejuízo no seu aprendizado. Logo, a presença
de material também será avaliada.
Os exercícios serão iniciados em sala de aula e finalizados em casa.
MISSU – Média de frequência de acesso e de pontuação. (2,0)
O acesso às questões diárias pelo MISSU gera um relatório final por trimestre e a
porcentagem equivalerá à pontuação de nota de trabalho, podendo atingir até 2,0 pontos.
Acesso diário ao MISSU.
Simulado (3,0)
A nota de acertos do simulado trimestral gera um relatório final e a porcentagem
obtida equivalerá à pontuação de nota de trabalho, podendo atingir até 3,0 pontos.
Calendário de provas.
Descrito ao final de cada proposta em negrito.

HISTÓRIA | Prof. Rogério Bezerra da Silva
1. Avaliações
2. Atividades Extras

3. Trabalho
Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos /
- Livro Didático (atividades e textos grifados)
Caderno (fichamentos das aulas) - Valor 1,0 ponto
- Missu e Simulado do Trimestre - Valor 5,0 pontos
- Trabalho escrito: Ditadura Militar (páginas 215 até 228) – Fim da Guerra Fria (páginas 238
até 243).
Orientações no caderno, conforme os combinados em aula. - Valor 4,0 pontos
Importante manter: conteúdos grifados no livro e fichamentos no caderno (facilita e otimiza o
tempo)
1Trabalho escrito: 27 a 29 de setembro - 2Trabalho escrito: 25 a 27 de outubro

FILOSOFIA | Prof. Vinicius Mitsuo Almeida Sakamoto
1. Avaliações
2. Atividades Extras

3. Trabalho Trimestral

4. Informações
5. Data de Entrega

Prova Trimestral (10,0) Atividades (10,0) Trabalho Trimestral (10,0)
Atividades diversificadas em sala de aula e para casa. Textos para leitura e interpretação e
atividades do livro didático. Avaliação atitudinal (essa avaliação contempla os seguintes
critérios: socibilidade e trabalho em equipe, postura e comportamento pertinentes às aulas,
responsabilidade e pontualidade na entrega de trabalhos, organização pessoal, realização
das atividades, interesse, participação e assiduidade).
Campanha eleitoral: pesquisar o que faz um vereador e um prefeito, lançar uma candidatura
fictícia para essas funções no município de Praia Grande através de um programa eleitoral
de no máximo 4 minutos.
Trabalho a ser realizado em grupo e apresentado em telão.
1ª quinzena de outubro

ENSINO RELIGIOSO | Prof. Vinicius Mitsuo Almeida Sakamoto
1. Avaliações
2. Atividades Extras

3. Trabalho Trimestral

Prova Trimestral (10,0) Atividades (10,0) Trabalho Trimestral (10,0)
Atividades diversificadas em sala de aula e para casa. Textos para leitura e interpretação e
atividades do livro didático. Avaliação atitudinal (essa avaliação contempla os seguintes
critérios: socibilidade e trabalho em equipe, postura e comportamento pertinentes às aulas,
responsabilidade e pontualidade na entrega de trabalhos, organização pessoal, realização
das atividades, interesse, participação e assiduidade).
3.1. O caminho para a paz nas religiões (5,0)
3.2. Voluntariado (5,0)

4. Informações

5. Data de Entrega

4.1. Trabalho a ser realizado em grupo e apresentado em formato de seminário.
4.2. Terceira etapa do volutariado (todos os registros do voluntariado ocorrido durante o
ano será apresentado por slides)
5.1. 1ª quinzena de outubro
5.2. 2ª quinzena de outubro

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
CIÊNCIAS | Profª Glauce Vieites Hipólito Adiego
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos
Atividades em sala/ Listas (5,0)
Atividades práticas/ Filmes (5,0)
Todas as orientações das atividades práticas e de laboratório serão dadas pela professora
antes e durante as atividades.

MATEMÁTICA | Prof. Wellington Vieira Lima
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos
Simulado – 3,0 pontos / MISSU treino diário – 2,0 pontos
Exercícios e atividades do livro didático + Listas de exercícios durante o trimestre com
questões de Vestibulares e ENEM.
LISTA TRIMESTRAL
Lista com conteúdos do trimestre realizada em duplas na sala de aula sob supervisão do
professor.
20 de outubro de 2017

GEOMETRIA | Prof. Wellington Vieira Lima
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos
Simulado – 3,0 pontos / MISSU treino diário – 2,0 pontos
Exercícios e atividades do livro didático + Listas de exercícios durante o trimestre com questões
de Vestibulares e ENEM.
LISTA TRIMESTRAL
Lista com conteúdos do trimestre realizada em duplas na sala de aula sob supervisão do
professor.
16 e 17 de outubro de 2017

FÍSICA | Prof. Wellington Vieira Lima
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos
Simulado – 3,0 pontos / MISSU treino diário – 2,0 pontos
Exercícios e atividades do livro didático + Listas de exercícios durante o trimestre com questões
de Vestibulares e ENEM.
SEMINÁRIO SOBRE OS TEMAS A SEGUIR:
1º) Canhão de Gauss
2º) Motor Elétrico Homopolar
3º) Como fazer um gerador com um DVD player
4º) Labirinto Elétrico
5º) Minimotor Elétrico
6º) Eletroimã

5. Data de Entrega

APRESENTAÇÃO: 26 de outubro de 2017.

QUÍMICA | Prof. José Hipolito Adiego
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos
Simulado – 3,0 pontos / MISSU treino diário – 2,0 pontos
Caderno + Projeto + Relatórios das atividades de laboratório + Simulado Missu = 10,0
EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA QUÍMICA
Em grupo e apresentação expositiva + parte escrita (10,0)
24/10/2017

