
                           
 
                                        INFORMATIVO – 9º ano  

 

Trabalhos para o 3º trimestre - 2017 

9º ano 

MATÉRIA ATIVIDADE         DATA 

CIÊNCIAS 
Profª Elisete 

 Aulas práticas (laboratórios) e construção 
de imagens em espelhos e lentes 

9A: 08/11; 9B: 
14/11; 9C: 21/11. 
 

ESPANHOL 
Profª  Amanda 

 Atividades de interpretação do livro 
paradidático "Sangre y arena" (parte III) 

Semana de 23/10 a 
27/10 
Avaliação 
continuada 

ARTE 
Profº Roberto 
 

Arte e Ruptura 
Arte e Resistência (Regime Militar) 
Musica e Censura 
O Cinema e a Televisão 
Arte Pop 
Projeto Arte Sacra - continuidade 

Avaliação 
continuada 

Des.Geo. 
Profº Roberto 
 

 Polígonos Regulares 
Divisão de Circunferência 
Concordãncia 
Arcos e Espirais 

Avaliação 
continuada com TB 
do livro texto 

GEOGRAFIA 
 Profª Débora e Constâncio 

Análise e interpretação do filme "O 
Limoeiro" 
Trabalho de questões relacionadas ao 
filme, realizado em duplas na sala de aula 
- Temática: Conflito Israel/Palestina. 

- outubro 

HISTÓRIA 
ProfªCecéu  
                         

Elaboração em grupo de uma Monografia 
sobre a cultura da década de 60. 
 

apresentação 19 de 
Outubro 

INGLÊS 
Profª Viviane 
 

Year Project: Blog 
Continuação do projeto e conclusão do 
mesmo. Novos ‘posts’, obrigatórios e 
extras. 

Entrega: 06-10-2017 

 

MATEMÁTICA Profº Marcelo Parte 1- Trabalho na Passarela  -  
Parte 2 -  Seminário sobre Médias, 
gráficos e tabelas estatísticas –  
 

1-11/09 a 15/09 
 
2- 16/10 a 27/10 

LIPT 
Profª Ana cláudia 
 

- questões de interpretação textual: 
Moodle. 
 

LIPT: 23/10(14h) a 
9/11(20h) 
 

Português – Profª Cláudia 1-Teatro: O Príncipe – Cia da Casa Amarela 
– avaliação e produção de resenha após a 
apresentação da peça. 
2-Livro: Corrupto! 
Autor: Júlio Emilio Braz-Editora do Brasil  

1-apresentação: 
21/09 
 
 
2- 20/10 

 



EN. RELIGIOSO 
Profª João Alberto 

Debate sobre o tema "O mistério da 
morte" a partir do filme "Encontro 
Marcado". 

Entrega até 24/11 
Plataforma: Moodle 

ED. FÍSICA 
Profº César 

- A Escola Escalando: 
Técnica/procedimento: Exercício de  
Escalada na Academia Altitude 
Questionário com uma síntese   de  todo o 
projeto ( manuscrito)  

Entrega: DIA 25 e 26  
de Outubro 

 

Será autorizada a segunda chamada para as avaliações dos paradidáticos, somente em 
casos de doença e luto em família  ( atestados). A 2ª chamada será no outro dia após a avaliação 

regular. 

        
*Senhores pais 

       Nesse trimestre, na disciplina de Língua Portuguesa, a leitura de um livro será 
substituída pela apresentação de uma peça teatral no Colégio, e servirá como base para 
avaliação (TB). 
       Os textos   que servem de informações e fundamentações para a peça serão analisados 
previamente em sala, proporcionando aos alunos a oportunidade de virem uma nova 
leitura, além de incentivar a apreciação da arte teatral. 
        A apresentação da peça “O Príncipe” dia 21/09, será feita pela Companhia de teatro 
“Casa Amarela”, com mais de vinte anos de experiência, que estabelecerá um debate após 
o espetáculo. 
       Preço por aluno: $15,00 
 
OBS: O livro  “Corrupto!” da  disciplina de Português , será vendido no próprio Colégio, 
com desconto.  A venda será no dia 12/09. 
 
 
 

 
 
                                                                 

      


