CALENDÁRIO DE CONTEÚDOS – 9º ANO
ATIVIDADE AVALIATIVA (AV1) ON-LINE- II TRIMESTRE
 7h às 12h
10 questões (de múltipla escolha)

Data: 14/06/2021 - segunda-feira
Espanhol:



Las interferencias ortográficas;
Interpretación de textos.

Educação Física:


História dos Jogos Olímpicos (Material disponibilizado na plataforma).

Ensino Religioso:




O essencial para viver em sociedade é a justiça (págs. 46-48);
Cidadania (pág. 49);
Judaísmo (resumo em sala de aula).

Data: 15/06/2021 - terça-feira
Arte:
ATENÇÃO!
Devido às ausências muito embora justificáveis da professora Aliane Oliveira e, entrando em
consonância com o calendário deste II Trimestre, a referida avaliação será realizada no
mês de setembro, no período de 06 a 14 de setembro, das 14h às 18h. Até lá
informaremos os conteúdos.
Informamos ainda que, a avaliação de Oficinas Tecnológicas (Robótica) já vem sendo realizada
com os alunos diariamente. Portanto, neste dia estará disponível na plataforma:
Matemática.
Oficinas Tecnológicas:




Programação em linguagem de blocos utilizando o simulador Open Lab Roberta;
Exploração espacial através de sonda espacial e processo de comunicação;
Sistema de alarme através de feixe de luz.

Matemática:



Capítulo 3, livro 2, da página 48 a 68.

Data: 16/06/2021 - quarta-feira
Biologia:


Capítulo 4 livro 2: Evolucionismo e criacionismo.

Química:


Semelhança atômica.

Física:









Energia cinética: a energia do movimento;
Trabalho mecânico: medindo a variação da energia cinética de um corpo;
Trabalho realizado pela força peso;
Potência mecânica;
Energia potencial;
Princípio da conservação de energia;
Máquinas simples;
Mudanças climáticas e o aquecimento global.

Data: 17/06/2021 quinta-feira
Gramática:






Interpretação de texto;
Pronome relativo;
Orações subordinadas adjetivas;
Função sintática do pronome relativo;
Orações subordinadas adjetivas reduzidas.

Literatura:




Interpretação de texto;
Questões sobre o livro paradidático “O que você vai ser, quando crescer”;
Figuras de Linguagem.

Redação:
 O artigo de opinião - proposta de produção textual.
Seguir as orientações apresentadas e trabalhadas no livro 2, págs. (53 a 59).

Inglês:




Interpretação de texto;
Must/Have to;
Should.

Data: 18/06/2021 - sexta-feira
Filosofia:



Filosofar é conhecer. (Capítulo 03);
O que é arte? (Capítulo 04).

História:



Revolução Russa;
Período entre guerras (1918- 1939).

Geografia:


Livro 2: Cap. 2: A busca da identidade europeia;
Cap. 3: Rússia e o leste europeu.

BONS ESTUDOS!

