Atividades para Nota
1º TRIMESTRE / 2016
9º ANO 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 | Profª Fabia Aparecida de Oliveira Gomes Augusto
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Reportagem – valor 2,0; Interpretando um texto informativo –valor 2,0; Mapa mental – valor
2,0; Paradidático – valor 2,0; Pesquisa sobre editorial – valor 2,0
O paradidático será cobrado a partir do começo do mês de março.
As atividades começarão a partir da semana de 22/02

PORTUGUÊS / GRAMÁTICA REFLEXIVA| Profª Fabia Aparecida de Oliveira Gomes Augusto
1. Avaliações
2. Atividades Extras

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Exercícios objetivos (Subordinação) – valor 2,0; Música e as orações – valor 2,0; Coesão
textual – valor 2,0; Vídeo e subordinada – valor 2,0; Lista de exercícios – valor 2,0

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

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 / + Porcentagem do Simulado
Lições de casa e de sala de aula. O conjunto das atividades vale de 0 a 5 pontos.
Mini Project: A moment in time. Seguir as instruções da página 13 do Student´s Book. A
apresentação deverá ser feita em slides e em inglês. Com tempo máximo de 7 minutos.
O trabalho poderá ser feito individualmente ou em duplas. Valor de 0 a 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 1º e 05 de abril. As apresentações se darão por ordem numérica da
chamada. No primeiro dia de apresentações, 1º/04 os alunos de números 01 a 16, e no
segundo dia, 05/04 os alunos de números 17 em diante.

ESPANHOL | Profª Mónica Laura Techera Villa
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Participação (lição de casa, leitura, respostas de exercícios, etc.) – 5 pontos
Las redes sociales. Trabalho expositivo. Cada grupo pesquisará sobre uma rede social. Deverá
preparar a apresentação em Power Point. Todos os integrantes deverão falar.
Nota do trabalho: 5,0 pontos
Trabalho em grupos de três pessoas.
Data do trabalho: 16/03

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

3. Trabalho Trimestral
4. Informações

5. Data de Entrega

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos + Simulado (composição na média trimestral final)
Caderno – Questionários do livro Módulo 1, 2 e 3 - de 0 a 3,0 pontos;
Exercícios teórico/práticos – 0 a 7,0 pontos;
- Desenho rachurado, delineado e sombreado;
- Máscara de papel machê;
- Manuscrito antigo – design de letras;
- Exposição de imagens publicitárias.
Arte Gráfica - Seleção de um campanha para a “Mostra Cultural” 2016 - 10,0 pontos. Dupla
ou grupo de até 4 pessoas.
O trabalho será a apresentação dos cartazes e do slogan da campanha publicitária
desenvolvida pelo grupo.
Na apresentação - os alunos devem comentar e citar as referências que utilizaram na
pesquisa e explicar como realizaram a sua produção. Na apresentação eles devem convencer
a classe a aderir ao seu projeto de campanha. Cada grupo deve produzir até 3 cartazes com
textos, diferentes design de letras e imagens para lançar a sua campanha publicitária.
Os cartazes da campanha - Cada cartaz deve incorporar texto, ou palavras na ilustração.
Utilizar como recurso visual imagens de revistas, determinar o tamanho do cartaz, o suporte
onde será produzido (tipo de papel).
 Os trabalhos ao final serão expostos pela escola a fim de divulgar as diferentes
ideias sobre a exposição.
Avaliação - Escolher o tipo de fonte, recortar ou colar, bem como as imagens que irão compor
o cartaz – pode ser desenho ou pintura feito pela dupla, trabalhos de arte, mosaico com
fotos, formas geométricas ou linhas que sirvam para organizar o texto.
 O cartaz pode utilizar colagem bem como técnicas de pintura variadas;
 É possível inventar um nome para a exposição, criar uma frase publicitária, ou mesmo
um slogam para atrair as pessoas.
 Algumas informações são obrigatórias: nome da escola, endereço, data, contato para
maiores informações.
4 de abril

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

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

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
HISTÓRIA | Profa. Valéria Vitória de Almeida Carvalho
1.Avaliações
2.Atividades Extras
3.Trabalho Trimestral
4.Informações
5.Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Tarefas de casa e classe – 2,0
1- Trabalhos e apresentações em grupos ao término de cada tema – 4,0
2- Seminário e confecção de mural – Os presidentes da República Velha – 4,0
2- Será distribuido o tema para cada aluno em sala.
2- 15/3

GEOGRAFIA – Prof. Rafael Vieira
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3a. Trabalho Trimestral

3b. Trabalho Trimestral

1ª Avaliação (10,0 pontos) + 2ª avaliação (10,0 pontos)
Produção cartográfica (2,0)
Os alunos, individualmente, deverão xerocopiar cinco mapas base da Europa (elaborados em
sala de aula) e manter consigo durante as aulas de Geografia.
As bases cartográficas serão utilizadas à elaboração de mapas temáticos durante as aulas.
Os alunos serão informados sobre o material necessário à confecção dos mapas temáticos via
comunicado verbal em sala de aula.
Os mapas serão elaborados em sala de aula.
Eleição do símbolo europeu. (4,0)
Os alunos, individualmente, deverão escolher um símbolo natural e um cultural de um país
europeu, que será sorteado em sala de aula.
Após a eleição, farão uma apresentação em vídeo ou em Power Point elucidando as
características dos símbolos escolhidos e sua importância para o país.
O trabalho deverá ser feito em casa e entregue no dia 10/03.

3c. Relatório de
atividades

3d. Simulado

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. Sendo assim, a presença
de material também será avaliada.
Os exercícios serão iniciados em sala de aula e os alunos terão tempo suficiente
para terminá-los na mesma. Entretanto, caso o aluno não os termine, os mesmos serão
finalizados em casa.
Simulado (2,0)
Os 5 exercícios no simulado de Geografia têm peso como nota de trabalho. Desta forma, cada
questão certa vale 0,4 e a somatória de acertos pode totalizar até 2,0 pontos.
Data: Verificar no calendário de provas.

4. Data de Entrega

Descrito ao final de cada proposta em negrito.

FILOSOFIA | Prof. Vinicius Mitsuo Almeida Sakamoto
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Importante: A prova trimestral terá peso 2.
Solicitadas em sala de aula.
Pesquisar: museus e obras de artes das correntes pertencentes à vanguarda europeia.
21/03/2016

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

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos
Pesquisa sobre o conceito de Ecologia Integral, do texto Laudato si’

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

1ª etapa do voluntariado
Término do primeiro trimestre

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
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 / + Porcentagem do Simulado
Cderno + lista de exercícios + relatórios das atividades de laboratório + 10,0
A ÁGUA E A SAÚDE
Em grupo e A presentação expositiva + parte escrita ( 10,0)
30/03/2016

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 / Porcentagem do Simulado
Atividades em sala/ Listas (3,0)
Atividades práticas - (3,0)
Projeto : “ VÍCIOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS” (4,0)
Todas as orientações das atividades práticas e de laboratório serão dadas pela professora
antes e durante as atividades.

5. Data de Entrega

FÍSICA | 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 / + Porcentagem do Simulado
Atividades em sala (4,0)
Listas de exercícios (4,0)
Atividades de práticas e no laboratório (2,0)
Todas as orientações das atividades práticas e de laboratório serão dadas pela professora
antes e durante as atividades.

5. Data de Entrega

MATEMÁTICA | Profª Daniella Christina Neme Freire
1. Avaliações
2. Atividades Extras

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Listas de exercícios referentes aos assuntos estudados – 10,0 pontos. As listas serão entregues
ao longo do trimestre e cada lista receberá pontuação específica.

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

GEOMETRIA | Prof. Wellington Vieira Lima
1. Avaliações
2. Atividades Extras

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Exercícios e atividades do livro didático + Listas de exercícios durante o trimestre com

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

questões de Vestibulares e ENEM.
LISTA TRIMESTRAL
Lista com conteúdos do trimestre realizada em duplas na sala de aula sob supervisão do
professor.
30 de março 2015

