INSTITUTO MARIA AUXILIADORA
REDE SALESIANA DE ESCOLAS – RSE

Entusiasmo diante da Vida
ROTEIRO AVALIATIVO – PARCIAL – III Trimestre –

9º ANO

Querido Educando,
Chegamos a mais um momento específico de registros avaliativos: as avaliações Parciais do III Trimestre. Você encontrará conteúdos que serão reavaliados, pois seus Educadores perceberam essa necessidade durante o processo de ensinoaprendizagem. Aproveite as oportunidades oferecidas e abrace cada momento avaliativo como mais uma oportunidade de enriquecer seus conhecimentos.
Observe o cronograma e revise os conteúdos. Não acumule matéria!
Retome cada capítulo, refaça seus exercícios e revise os instrumentos avaliativos já realizados. Traga suas dúvidas para
discussão, junto aos colegas e Educadores.
Atenção: Durante a semana de avaliação, teremos o horário regular das aulas. (Início das avaliações a partir do 4º
horário, ou seja,10h). Quando necessário, dependendo das Avaliações agendadas, o horário poderá ser antecipado, sem aviso
prévio. Portanto, EVITE FALTAS OU ATRASOS! Pois não será autorizada a entrada após o horário convencional.
Informamos que a reposição será aplicada após o período das Parciais, devido ao processo contínuo de avaliação.
Programe-se com as datas e horários. Segue o cronograma:
Boa rotina de ESTUDO!
Abraços,
Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional.
COMPONENTES
CURRICULARES EDUCADORES
DATAS
CONTEÚDOS
- Leitura e interpretação de texto;
- Cap. 7 – Edebê – Períodos Compostos; (3º trimestre)
- Cap. 8 – Edebê – Períodos Compostos por subordinação; (3º
LÍNGUA
trimestre)
01/10/2018, PORTUGUESA
Rogério
- Cap. 8 – Edebê – Orações Subordinadas Substantivas Subjetisegunda-feira
vas; (3º trim.)
- Ortografia (verificada na produção das respostas).

ENSINO
RELIGIOSO

Regiere

BIOLOGIA

Sandra

FILOSOFIA

Gilberto

ARTE

Melk

02/10/2018,
terça-feira

03/10/2018,
quarta-feira
04/10/2018,
quinta-feira

Cap. 8: As quatro principais respostas sobre o pós-morte. (II
Trimestre)
Cap.9: Existe uma verdade que orienta a vida?
Citoplasma - Organelas citoplasmáticas
Retículo Endoplasmático
Complexo de Golgi
Lisossomos
Plastos
Mitocôndrias
Vacúolos
Centríolos
Peroxissomos
Consultar caderno de anotações
 Cap. 9: Sociedade de consumo.
- Tipos de consumo;
- Tempo para o lazer
 UNIDADE 3: Filosofia da arte.
- Estética em Baumgarten;
- O que é estética?
 Cap. 10: O que é arte?
- O que é uma obra de arte?
- Sentidos de arte.
 Cap. 11: O belo e o feio: a questão do gosto.
- O que é o belo?
- Sentidos da palavra belo;
- O que é o feio?
- Questão do gosto.
Cap. 1 - Narrativas Visuais
Cap. 2 - Patrimônio Cultural
Cap. 3 - Diálogo com o Passado
Cap. 4 - Teatro Através dos Tempos
Cap. 5 - Arte Sociedade e Politica
A Encenação Teatral.

FERIADO
GEOGRAFIA

João Carlos

Cap.07 Fluxos Populacionais.
Cap.07 Fluxos Informacionais.
Cap 09 Geopolítica/conflitos.

04/10/2018,

MATEMÁTICA
2

Paulo
Henrique

quinta-feira

LÍNGUA
INGLESA

Raphael

FÍSICA

Gilda

HISTÓRIA

Daniel

EDUCAÇÃO
FÍSICA

Patrocínio

05/10/2018,
sexta-feira

MATEMÁTICA
1

Patricia

QUÍMICA

Cilmara

08/10/2018,
segunda-feira

* Polígonos inscritos na Circunferência – Cap. 10.
*Lei dos Senos.
I Análise de vocabulário (interpretação textual)
Unit 4 (Retomada do II Trimestre) and 5 Grammar: Present Perfect X Simple Past; How long and How many times.
Vocabulary: verbs; superstions; life experiences.
Exercícios complementares de livro, folha e caderno.
- Termologia;
- Calor e temperatura;
- Escalas termométricas;
- Transmissão de calor;
- Óptica geométrica;
- Velocidade da luz;
- Fontes de luz;
- Corpos luminosos ou corpos iluminados;
- Raios de luz;
- Meios ópticos;
- Espelhos;
- Ondas;
- Ondas mecânicas;
- Ondas eletromagnéticas;
- Elementos de uma onda (Período, frequência de uma onda, amplitude da onda, crista, vale, comprimento da onda e velocidade);
- Som.
Observação: Aprofundar os estudos através dos capítulos 8 e 9
do livro de ciências e das listas de complementos e exercícios.
Assunto: Era Vargas – 1930-1945.
Material de estudo: caderno.
Livro EDEBE – Capitulo 5 - Brasil nas décadas de 1930-40.
. Hipertensão arterial sistêmica:
- Definição;
- Sintomas;
- Fatores de risco;
- tratamento da (HAS);
- Como aferir a pressão arterial?
- Procedimentos a tomar, quando vamos aferir a pressão arterial;
- atividade física x hipertensão arterial.
OBS.: Como fonte de estudo, os Educandos poderão utilizar o
caderno que contém as anotações realizadas durante as aulas.
Cap.04 – Outros tipos de equações.
- Equações biquadradas.
- Equações irracionais.
- Equações fracionárias com uma incógnita.
Cap. 06 – Sistemas de equações de 2º grau.
- Resolução de sistemas de equações do 2º grau.
Cap. 08 – Noções de funções.
- Ideia de função.
- Função afim.
- Análise do gráfico de uma função afim.
- Zero de uma função afim.
CONTEÚDOS RETOMADOS DO II TRIMESTRE
Capítulo 4 – Do átomo à biosfera
- Tabela periódica dos elementos
CONTEÚDOS III TRIMESTRE
Configuração eletrônica dos elementos (Conteúdo no caderno)
UNIDADE 3 – FORÇA
Capítulo 6 – Força na matéria
- Ligação iônica
- Ligação covalente
Obs.: Estudar também as anotações e atividades no caderno
e atividades do Material Didático Digital.

Calendário de Reposição
Parcial – III Trimestre

DIAS
09/10,terça-feira
10/10,quarta-feira
11/10,quinta-feira

9º ANO
L.PORTUGUESA / BIOLOGIA / ED. FÍSICA / ENS. RELIGIOSO
MATEMÁTICA 1 e 2 / ARTE / L.INGLESA / FÍSICA
QUÍMICA / FILOSOFIA / HISTÓRIA / GEOGRAFIA

