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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE  
LÍNGUA PORTUGUESA 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

EXPRESSÃO ORAL    Apresentação de trabalhos 
      Leituras de textos 
________________________________________________________________________ 
 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO    Textos narrativos e informativos 
      Livros Paradidáticos escolhidos ao longo do ano 

Textos dissertativos 
Textos narrativos 
Textos descritivos 
Textos argumentativos 

________________________________________________________________________ 
 
PRODUÇÃO ESCRITA   Produção escrita semanal  (dissertação) 

Produção de parágrafos de estrutura dissertativa 
(introdução – desenvolvimento – conclusão)  
Trabalhos de leituras 

      Trabalhos variados 
________________________________________________________________________ 
 
ASPECTOS DA LINGUAGEM  
  
Funções sintáticas dos termos da oração (revisão) - morfossintaxe 
 
Processo de formação de palavras: derivação e composição 
 
Conjunções subordinativas 
 
Período composto por subordinação –  oração principal e oração subordinada 
 
Oração subordinada adverbial 
 
Conjunção subordinativa integrante – oração subordinada substantiva 
 
Pronome relativo – oração subordinada adjetiva 
 
Concordância verbal 
 
Concordância nominal  
 
Regência Verbal 
 
Crase 
 
CARGA HORÁRIA ANUAL: 200 h/a 
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LIVRO ADOTADO 

 Português Linguagens de William Cereja e Thereza Magalhães - 9º ano - Atual Editora. 
 
LITERATURA  INDICADA 

OBS: serão adotados outros livros paradidáticos durante o ano letivo 

 
SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO 
 
Dicionários 

 Minidicionário da Língua Portuguesa - Editora Moderna  

 Soares Amora - Ed. Saraiva  

 Saraiva Jovem - Ed. Saraiva 
 
Gramática 

 Minigramática - Ernani Terra - Editora Scipione 

 Gramática Texto, Reflexão e Uso - William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães 
- Atual Editora 

 Gramática, Teoria e Exercícios - Paschoalin e Spadoto – Ed. FTD 

Sites para o aluno 

 http://www.portugues.com.br  

 http://www.gaudez.com.br     

http://guida.querido.net   

 http://www.anossaescola.com   

 http://educacao.uol.com.br  

 WWW.infoescola.com.br 

 WWW.recantodasletras.com 

 WWW.mundodaeducacao.com.br 

 WWW.vestibular1.com.br

 

AVALIAÇÃO  
 
 A avaliação dará ênfase à produção textual, à gramática, à leitura e à interpretação 
oral e escrita por meio de provas individuais, produções textuais, trabalhos individuais e 
de grupo, prova e/ou trabalhos de leitura sobre obras literárias. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de 
como estudar, retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de 
Apoio Pedagógico, correção dos temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios 
adicionais para fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e anotações 
realizadas pelo professor em avaliações realizadas pelo aluno, reescrita das produções 
textuais e de Reavaliação.  

http://www.portugues.com.br/
http://www.gaudez.com.br/
http://guida.querido.net/
http://www.anossaescola.com/
http://educacao.uol.com.br/
http://www.infoescola.com.br/
http://www.recantodasletras.com/
http://www.mundodaeducacao.com.br/
http://www.vestibular1.com.br/
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE MATEMÁTICA 
9ºANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
1. Potenciação 

 Revisão da operação de potenciação e seus elementos 

 Potências com expoente fracionário 

 Produto de potências de mesma base 

 Quociente de potência de mesma base 

 Potência de potência 

 Potência de Produto 

 Potência de um quociente 

 Notação científica 

 

2. Estudo dos radicais 

 Elementos 

 Raiz enésima de um número real 

 Propriedades dos radicais 

 Simplificação de radicais 

 Redução de radicais ao mesmo índice 

 Comparação de radicais 

 Radicais semelhantes 

Adição e subtração de radicais 

Multiplicação de radicais 

Divisão de radicais 

Potenciação de radicais 

Radiciação de radicais 

 Racionalização de radicais 

 

 

3. Equações do segundo grau 

 Definição, identificação de coeficientes, exemplos e observações importantes 

 Resolução de uma equação do segundo grau 

 Definição de equações incompletas e especificidades de resolução 

 Análise do discriminante e relação com a quantidade e tipo de raízes de uma equação 

de grau 2 

 Relação entre os coeficientes e as raízes (soma e produto) 

 Fatoração de uma equação de grau 2 na forma )2).(1( raizxraizx   = 0 

 Equações fracionárias 

 Sistemas de equação do segundo grau 

 Equações biquadradas 

 Resolução de problemas envolvendo equações do segundo grau 
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4. Segmentos proporcionais 

 Medida de segmentos 

 Razão entre segmentos 

 Razão e proporção 

 Teorema de Tales 

 Teorema de Tales nos triângulos 

 Segmentos proporcionais 

 Escalas e suas aplicações 

 

5. Aprofundamento no Estudo dos triângulos (parte II) 

 Teorema fundamental da semelhança 

 Casos de congruência entre triângulos 

 Triângulo retângulo (Teorema de Pitágoras e suas aplicações no cotidiano) 

 Outras relações métricas envolvendo triângulos (demonstração empírica das relações 

matemáticas) 

 Relações trigonométricas no triângulo retângulo (seno, cosseno e tangente) 

 Resolução de problemas envolvendo triângulos 

 

6. Geometria 

 Área do círculo 

 Área do setor circular 

 Área da coroa circular 

 Comprimento da circunferência 

 Área de polígonos inscritos e circunscritos na circunferência 

 

7. Plano cartesiano 

 Definição e notação 

 Quadrantes 

 Pares ordenados 

 

Carga horária anual: 200 h/a 
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LIVRO ADOTADO 
 
Matemática Projeto Radix- 9 
De Jackson Ribeiro 
Ed. Scipione 
 
 
 
SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO ( outros livros para 
consulta/revistas...) 
 
Tempo de Matemática 

Miguel Assis Name – 9 

Ed. Do Brasil 

 

Vencendo com a Matemática – 9 

Miguel Assis Name 

Ed. Do Brasil 

 

Projeto Araribá Matemática – 9 

Ed. Moderna 

 

 

Sites  confiáveis para consulta do aluno 

 
 
www.somatematica.com.br 
 
AVALIAÇÃO  
 
A avaliação dará ênfase aos conteúdos específicos de matemática por meio de provas individuais 
com ou sem consulta, trabalhos individuais por escrito, trabalhos individuais expositivos, trabalhos 
em grupo por escrito e trabalhos em grupo expositivos 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio retomada dos conteúdos trabalhados 
em sala de aula e nos Plantões de Apoio Pedagógico, correção dos temas de casa, 
esclarecimentos de dúvidas, exercícios adicionais para fixação dos conteúdos, recomendações, 
comentários e anotações realizadas pelo professor em avaliações realizadas pelo aluno  e de 
Reavaliação. 
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE HISTÓRIA 
9ª ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
I. Brasil República: 

 Modernização da vida Urbana;  

 Governos Militares;  

 Tensões sociais na República Velha; 

 O fim da República Velha; 

 Modernismo; 
 
II. Primeira Guerra Mundial: 

 As políticas de Alianças; 

 A Guerra de Trincheiras; 

 O Tratado de Versalhes; 
 
III. Revolução Russa: 

 A  Revolução de 1905; 

 A Revolução de 1917; 

 Trotsky; 

 Os Planos Quinquenais; 
 
IV. Entre Guerras: 

 Os EUA após a Primeira Guerra; 

 Facismo; 

 Nazismo; 

 Pan Eslavismo; 
 
V. Segunda Guerra Mundial 

 Guerra civil Espanhola; 

 Expansionismo Alemão; 

 Repercussões da Guerra; 
 
VI. Guerra Fria: 

 Política dos Blocos; 

 Pós-Guerra; 

 Bipolarização Mundial; 

 Reflexos da Guerra Fria na América Latina, no Oriente e no Brasil; 

 Direitos Humanos e Terrorismo de Estado; 
 

VII. Brasil sob Vargas: 

 A Era Vargas; 

 O Governo Provisório; 

 O Estado Novo; 

 Paternalismo e Intervenção; 

 A Segunda Guerra e a queda de Vargas;  
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VIII. O Breve Século XX e suas lutas; 

 Feminismo; 

 Movimento Negro; 

 Surgimento da Juventude como Grupo Social; 
 
IX. Ditadura Militar Brasileira; 

 Crise Política e Golpe Militar; 

 Governo João Gulart; 

 Prisões e Cassações; 

 1964 e 1968; 

 AI 5; 

 O Milagre Econômico;  
 
X. A América Latina no Século XX: 

 Revolução Mexicana; 

 Peronismo; 

 Revolução Cubana; 

 Chile;  
 
XI. Brasil Contemporâneo: 

 Redemocratização; 

 Collor; 

 FHC, Lula e Dilma, rupturas e continuidades; 
 
XII. A nova Ordem Mundial; 

 Da queda do Muro à queda das Torres; 

 Neoliberalismo e Sociedade de Consumo; 
 
Carga Horária Anual: 120 h/a 
 
Livro Adotado:  
 
Jogo da história: Nos Dias de Hoje: História 8 – Flávio de Campos, Miriam Dolhnikoff e Regina 
Claro – 9º Ano – Ed. Leya.  
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SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO ( outros livros para 
consulta/revistas...) 
 
Livros: 

 Esaú e Jacó – Machado de Assis; 

 Nada de Novo no Front – Erich Maria Remarque – L&PM Pocket, 2004 

 A Revolução dos Bichos – George Orwell – Cia das letras; 2007.  

 O Homem que Matou Getúlio Vargas – Jô soares – Cia das Letras, 1998; 

 O Menino Do Pijama Listrado – Jhon Boyne – Cia das Letras,  2007 

 O Diário de Anne Frank – Zahar, 2010; 

 A Era dos Extremos – Eric Hobsbown – Cia das Letras, 2008. 

 Cinzas do Norte – Milton Hatoum – Cia de Bolso, 2010 
 
 
Filmes 
 

 Cartas de Iwo Jima; 

 A Conquista da Honra; 

 Olga; 

 Zuzu Angel;  

 A história Oficial; 

 Terra Estrangeira; 

 Lula, o Filho do Brasil; 

 A Lista de Shindler; 

 Adeus Lênin; 
 
Sites 
 

 www.professor.bio.br/historia.asp 

 www.revistadehistoria.com.br  

 www2.uol.com/historiaviva/  
 
 
Avaliação 
 
 A avaliação dará como ênfase aos conteúdos específicos de História, à oralidade, à 
interpretação de texto e mapas, à linha de tempo por meio de provas individuais, à leituras de 
paradidático, trabalhos de grupo e apresentação oral de trabalhos. 
  
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como 
estudar, retomada dos conteúdos trabalhados, correção dos temas de casa, esclarecimentos de 
dúvidas, exercícios adicionais para fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e 
anotações realizadas pelo professor em avaliações realizadas pelo aluno, Plantão de Apoio 
Pedagógico. 

http://www.professor.bio.br/historia.asp
http://www.revistadehistoria.com.br/
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE GEOGRAFIA 
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
1. Geopolítica e economia mundial 

 Globalização : fases e suas mudanças tecnológicas. 

 
2. Europa  

 Quadro natural (localização). 

 Aspectos físicos. 

 Aspectos humanos. 

 Aspectos econômicos – União Européia. 

 Rússia e a Comunidade dos Estados Independentes – CEI. 

 
3. Ásia 

 Quadro natural (localização). 

 Aspectos físicos. 

 Aspectos humanos. 

 Aspectos econômicos. 

 Oriente Médio – OPEP – Conflitos. 

 Japão: aspectos físicos, humanos e econômicos. 

 China: aspectos físicos, humanos e econômicos. 

 Índia: aspectos físicos, humanos e econômicos. 

 

4. Oceania 

 Divisão regional. 

 Quadro natural. 

 Aspectos físicos. 

 Aspectos econômicos. 

 

5. Regiões Polares  

 Localização. 

 Região Ártica e Região Antártica. 

 Questões ambientais. 

 
 
CARGA HORÁRIA ANUAL: 80 h/a. 
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LIVRO ADOTADO: Geografia nos dias de Hoje – Nº 9 – Claudio Giordino, Ligia Ortega, Rosely 
Braga Chianca, Virna Carvalho - 9º ano - Ed. Leya. Atlas – Ed. Melhoramentos. 
 
 
SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO 
Livros 

 O menino do dedo verde.M. Druon José Olímpio, 2008. 

 A radioatividade e o lixo nuclear. M.E.M. Helene. São Paulo Scipione. 1996. 

 Missão terra:o resgate do planeta. Agenda 21. São Paulo. Melhoramentos, 2000. 

 Guia visual Europa: o guia que mostra o que os outros só contam. São Paulo: 

Publifolha, 2010. 

 A desintegração do leste:URSS, Iuguslavia,Europa Oriental.São Paulo: Moderna, 1996. 

 Leste Europeu. J. brener. São Paulo: Atual, 1990. Serie História Viva. 

 Guia visual da Croácia: o guia que mostra o que os outros não mostram. São Paulo: 

Publifolha, 2008. 

 O último imperador, Direção: Bernardo Bertolucci. Estados Unidos, Inglaterra, Itália, 

Inglaterra, 1987. 

 África do Sul: capitalismo e aparthaid. D. Magnoli.São Paulo. Contexto, 2000. 

 Fronteira e nações. A.R. Martins.São Paulo: Contexto, 1997. 

 Cinco semanas em um balão. J.Verne. São Paulo: África, 1998. 

 
Filmes, vídeos, documentários 

 A marcha dos pingüins. Direção: Luc Jacquet França, 2004. 

 A questão do Código Florestal 

http://transdisciplinaridade.wordpress.com/2012/03/20/videos-sobre-a-questao-do-codigo-

florestal/ 

 Jean Charles. Direção: Chapan e Justine Otondo. Brasil, 2008. 

 Mephisto. Direção: István Szabó. Alemanha.1982. 

 O pianista. Direção: Roman Polanski. Alemanha, 2002. 

 Em nome do pai Direção: Jim Sheridan.Irlanda.Inglaterra.Estados Unidos,1993. 

 A onda. Direção: Dennis Gansel. Alemanha, 2008. 

 O menino do pijama listado. Direção: Mark Herman. Estados unidos, Reino Unido, 2008. 

 O leitor. Direção: Stefan Daldray. Estados Unidos, Alemanha.2008. 

 A guerra entre Israel e os Árabe. São Paulo: Spione, 1997. 

 Palestinos. M. Yazbeck. Palestinos: em busca da pátria . São Pulo: Atica, 2001 Série 

História em momento. 

 Cisnes selvagens: três filhas da china. São Paulo. Companhia das letras. 2006. 

 
 
 

http://transdisciplinaridade.wordpress.com/2012/03/20/videos-sobre-a-questao-do-codigo-florestal/
http://transdisciplinaridade.wordpress.com/2012/03/20/videos-sobre-a-questao-do-codigo-florestal/
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Sites para o aluno 

 http://europa.eu/index_pt.htm 

 http://www.imagens-terra.com/europa-imagem.htm 

 http://www.mapas-asia.com/ 

 http://www.portal-sites.net/africa/    

 www.europa.eu.int/geninfo/quey/search_pt.html 

 www.tv.cultura.com.br/aloescola/historia/guerrafria/index.htm 

 www.nato.int/docu/other/po/portuguese.htm 

 http://revistaespoca.globo.com/revista/epoca 

 http://www.casadasafrica.org.br/ 

 

AVALIAÇÃO  
 A avaliação dará ênfase os conteúdos específicos de Geografia por meio de provas 

individuais, provas em dupla e/ou consulta, mapas, trabalhos individuais, trabalhos de grupo e de 

leituras de paradidáticos. 

 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como 

estudar, retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de Apoio 

Pedagógico, correção dos temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios adicionais para 

fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e anotações realizadas pelo professor em 

avaliações realizadas pelo aluno e Reavaliação. 

http://europa.eu/index_pt.htm
http://www.imagens-terra.com/europa-imagem.htm
http://www.mapas-asia.com/
http://www.portal-sites.net/africa/
http://www.europa.eu.int/geninfo/quey/search_pt.html
http://www.tv.cultura.com.br/aloescola/historia/guerrafria/index.htm
http://www.nato.int/docu/other/po/portuguese.htm
http://revistaespoca.globo.com/revista/epoca
http://www.casadasafrica.org.br/
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE FÍSICA 
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1. Conceito de Física e áreas de atuação 

2. Noção de repouso, movimento, inércia 

3. MRU e MRUV problemas 

4. Estudo da forças – cálculo de Resultantes 

5. Leis de Newton 

6. Peso, massa gravidade – queda livre dos corpos 

7. Máquinas 

8. Noções básicas de:  

 calor 

 temperatura 

 ondas 

 Som 

 luz  

 eletricidade 

 magnetismo 

 

 

 

Carga horária anual: 120 h/a 

 
 
 
 
LIVRO SUGERIDO 
 
 
 
 
 
SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE CONSULTA 
 
 

Sites para o aluno 
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AVALIAÇÃO  
 
 A avaliação dará ênfase a interpretação oral e escrita dos conceitos fundamentais em Ciências 
relacionando-os com os fenômenos que ocorrem no planeta e na vida, por meio de trabalhos individuais e 
coletivos, provas individuais, produções textuais, relatórios de atividades praticas, saídas de campo, 
observação contínua e sistemática da avaliação, interesse, organização e responsabilidade. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como estudar, 
retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de Apoio Pedagógico, correção dos 
temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios adicionais para fixação dos conteúdos, 
recomendações, comentários e anotações realizadas pelo professor em avaliações realizadas pelo aluno  e 
de Reavaliação. 
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE ARTE 
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

 Influência indígena e afro no Brasil 

 Arte nos períodos  

o Neoclássico -principais representantes e obras 

o Romântico - principais representantes e obras 

o Realista – principais representantes e obras 

 Desenho da figura humana e proporções  

 Noções de volume através da pintura 

 

 
 

 
 

Carga horária anual: 40 h/a 
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SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO 
 
Filmes, vídeos, documentários 

 
 
 
 
Sites para o aluno 

 
Artistas brasileiros Biografias e obras: 
 

INDÍGENA - História da Arte  
 www.historiadaarte.com.br/linha/indigenabr.htm 

InfluêNcia Da Cultura Africana No Brasil - SlideShare 
 pt.slideshare.net/.../influncia-da-cultura-africana-no-brasil-473206 

 
Neoclassicismo – romantismo – realismo - SlideShare 
 pt.slideshare.net/crispadilha/neoclassicismo-romantismo-realismo 

 
 
Figura humana 

 www.sobrearte.com.br – figura humana 
 
Volume 

 www.sobrearte.com.br - sombreamento 
 
 
 
Estilos musicais:  
 
 
 
Instrumentos musicais:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO  
 A avaliação dará ênfase os conteúdos específicos de Arte por meio de atividades 
práticas individuais e trabalhos de grupo. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações, retomada dos 
conteúdos trabalhados em sala de aula, correção dos temas de casa, esclarecimentos de 
dúvidas, atividades adicionais, recomendações e comentários do professor. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&sqi=2&ved=0CGIQFjAM&url=http%3A%2F%2Fwww.historiadaarte.com.br%2Flinha%2Findigenabr.html&ei=wihdVIS4AcqXNvTRg6AN&usg=AFQjCNGiYgPu2Rzni4ujvQESTBBo3gN-5A
http://pt.slideshare.net/barattaxxx/influncia-da-cultura-africana-no-brasil-473206
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2Fcrispadilha%2Fneoclassicismo-romantismo-realismo&ei=wS5dVIfvFoa1sQST3oDADQ&usg=AFQjCNEUlHaI9hwVmdG98twgrmYiFIBo4A
http://www.sobrearte.com.br/
http://www.sobrearte.com.br/
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE  
EDUCAÇÃO FÍSICA 

9ª ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

ATIVIDADES DIVERSIFICADAS 

 Aquecimento – alongamento para todos os segmentos corporais 

 Circuitos – recreativos e localizados, reforço muscular 

 Aeróbicos – caminhadas curtas e longas, corridas com progressão de tempo. 

 Jogos - cooperativos, coletivos e individuais. 

 

ATIVIDADADES DESPORTIVAS 

 Voleibol – toque, manchete, saque por baixo e por cima, cortada, levantamento e regras 

 Handebol – passes, arremessos, sistemas ofensivos e defensivos e regras 

 Futsal – condução de bolas, domínio de bolas, chutes cabeceio, passes, táticas de jogo e 

regras 

 Basquete – passes, recepção. bandeja, jump, sistemas ofensivos e defensivos e regras 

 

SAUDE – correção postural, noções sobre doenças transmissíveis e efeitos de anabolizantes. 

ATUALIDADE - fatos esportivos e descobertas da área da saúde 

PSICOSOCIAL – relação interpessoal e aceitação de regras  através do esporte 

 

Carga horária anual: 80 h/a 
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SUGESTÕES DE SITES PARA PESQUISAS: 

 http://www.fchb.com.br/ 

 http://www.cbb.com.br/ 

 http://www.cbv.com.br/v1/ 

 http://esporte.uol.com.br/ 

 http://www.esporte.gov.br/ 

 http://www.esporteescolar.com.br/  

 http://globoesporte.globo.com/  

 http://revistaescola.abril.com.br/  

 

 

AVALIAÇÃO  

 

 AVALIAÇÃO  

 A avaliação dará ênfase a participação do aluno nas atividades práticas, na boa 

convivência e respeito entre colegas e professores e no uso de uniforme. 

 

 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de trabalho teórico e atividades práticas 

que envolvem as modalidades trabalhadas no ano letivo. 

 

 

ALUNOS DISPENSADOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA (por tempo curto) 

 Solicitação de uma reportagem semanal sobre saúde, doenças ou esportes (ex:  regimes, 

,vitaminas, diabetes, artrose, infecções, atleta destaque da semana,  etc ) 

 

ALUNOS DISPENSADOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ( por longo tempo) 

 Solicitação de uma reportagem semanal e um trabalho mensal de maior conteúdo de 

pesquisa (ex: olimpíadas,anabolizantes, diabetes x atividades físicas, atividades para 3º 

idade, escoliose, lordose, etc) 

 

 

http://www.fchb.com.br/
http://www.cbb.com.br/
http://www.cbv.com.br/v1/
http://esporte.uol.com.br/
http://www.esporte.gov.br/
http://www.esporteescolar.com.br/
http://globoesporte.globo.com/
http://revistaescola.abril.com.br/
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE  
ENSINO RELIGIOSO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

1. Pluralismo Religioso 

2. Ateísmo x Religião 

3. As culturas religiosas orientais e ocidentais 

4. O movimento ecumênico e o diálogo inter-religioso 

5. Contribuições religiosas 

6. O discurso religioso e não religioso 

7. Desaparecimento e nascimento de novas religiões 

8. As práticas religiosas significantes 

9. Os símbolos e elementos religiosos 

10. Conflitos étnicos 

11. A fundamentação dos limites étnicos 

 
 
 
 
 

 
 
Carga horária anual: 40 h/a 
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SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO 
 
Livros e revistas 

 

 Revista Superinteressante 

 Revista Mundo Estranho 

 Brasil: Almanaque de Cultura Popular. Andreato, Elifas. Ed. Ediouro 

 O que é Cultura Popular. Arantes, Antonio Augusto. Ed. Brasiliense 

 

 

Videos e filmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites para o aluno 

 

 http://www.sitedecuriosidades.com/ 

 http://mundoestranho.abril.com.br/ 

 http://www.megacurioso.com.br/ 

 http://www.franciscanos.org.br/ 

 http://www.snpcultura.org/ 
 
 
Avaliação 
  
           A avaliação dará como ênfase aos conteúdos específicos de Ensino Religioso, por meio de 
provas e atividades individuais e trabalhos em grupos. 
  
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como 
estudar e retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula, correção dos temas de casa, 
esclarecimentos de dúvidas, exercícios adicionais para fixação dos conteúdos, recomendações, 
comentários e anotações realizadas pelo professor em avaliações realizadas pelo aluno e de 
Reavaliação. 

http://www.sitedecuriosidades.com/
http://mundoestranho.abril.com.br/
http://www.megacurioso.com.br/
http://www.franciscanos.org.br/
http://www.snpcultura.org/
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE LÍNGUA INGLESA 
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

ORALIDADE 

 Utilizar a língua estrangeira que está sendo ensinada nos momentos de comunicação em 

sala de aula 

 Pronúncia: desenvolvimento de atividades de “listening” e “speaking” 

 
PRODUÇÃO TEXTUAL 

 Redação de pequenos parágrafos dominando vocábulos e estruturas gramaticais da 

Língua Inglesa.  

 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

 Leitura de textos e audição de músicas, diálogos, entrevistas, filmes, desenhos, 

documentários etc 

 
GRAMÁTICA 

 Permission: can / could / be allowed to 

 Used to 

 Past perfect/ simple past 

 Past narrative tenses 

 Should/ shouldn’t 

 Second conditional 

 Should have 

 Third conditional 

 Question tags 

 Possibility in the present : may , might ( not) , must and can’t 

 a/ an / the / no article 

 the passive voice 

 reported speech 

 say and tell 
 
VOCABULÁRIO 

 Education 

 Things to do on vacation 

 Illnesses 

 Injuries 

 Relationships 

 Investigation 

 Materials 

 Media activities 

 
Carga horária anual: 120 h/a 
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SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO 
 
livros 
 
Dicionários sugeridos: 

 Oxford Escolar com CD-rom para estudantes Brasileiros de Inglês - Oxford ou 

 Michaelis com Cd-Rom Dicionário Escolar Inglês - Ed. Melhoramentos ou 

 The Landmark Dictionary Hollaender e Sanders Ed. Moderna ou 

 Dicionário Larousse Ática Escolar Ed. Ática ou 

 Amadeus Marques - Ed. Ática ou 

 Minidicionário Silveira Bueno - Ed. FTD 
 

Pronuncia e anotações 
 http://pt.englishcentral.com/videos#!index 
 http://www.soundsofenglish.org/ 
 http://www.antimoon.com/how/pronunc.htm 

 

Compreensão escrita 
 http://abaut.com/ 
 http://www.eslgold.net/reading.html 
 http://www.eslreading.org/ 
 http://www.eslyes.com/ 
 http://www.famouspeoplessons.com/ 
 http://www.onlinenewspapers.com/ 
 http://www.short-stories.co.uk/ 
 http://www.guardian.co.uk/education/series/classroommaterials 
 http://learning.blogs.nytimes.com/ 

 

Compreensão oral 
 http://www.breakingnewsenglis.com/ 
 http://www.ello.org/ 
 http://esl-lab.com/ 
 http://www.voanews.com/learningenglish/home 

 
Bibliografia para alunos: 

 http://www.rong-chang.com/easyread/ 
 
Dicionário on-line 

 http://dictionary.cambridge.org/ 
 http://dictionary.reference.com/ 
 http://www.pdictionary.com/ 
 http://www.yourdictionary.com/ 

 
Gramática 

 http://www.dalygrammar.com/archive.html 
 http://www.english-grammar-lessons.com/ 
 http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm 

http://pt.englishcentral.com/videos#!index
http://www.soundsofenglish.org/
http://www.antimoon.com/how/pronunc.htm
http://abaut.com/
http://www.eslgold.net/reading.html
http://www.eslreading.org/
http://www.eslyes.com/
http://www.famouspeoplessons.com/
http://www.onlinenewspapers.com/
http://www.short-stories.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/education/series/classroommaterials
http://learning.blogs.nytimes.com/
http://www.breakingnewsenglis.com/
http://www.ello.org/
http://esl-lab.com/
http://www.voanews.com/learningenglish/home
http://www.rong-chang.com/easyread/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.pdictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.dalygrammar.com/archive.html
http://www.english-grammar-lessons.com/
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm
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Inglês geral 

 http://www.bbc.co.uk/skillswise 
 http://a4esl.org/ 
 http://esl.about.com/ 
 http://www.inglishclub.com/ 
 http://wwwmanythings.org/ 
 http://www.world-english.org/ 
 http://www.manythings.org/ 
 www.mes.english.com 
 http://www.portugues.com.br  

 http://www.gaudez.com.br     

http://guida.querido.net   

 http://www.anossaescola.com   

 http://educacao.uol.com.br  

 WWW.infoescola.com.br 

 WWW.recantodasletras.com 

 WWW.mundodaeducacao.com.br 

 WWW.vestibular1.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO  
 A avaliação dará ênfase os conteúdos específicos de Língua Inglesa por meio de 
provas individuais, provas em dupla e/ou consulta, trabalhos individuais, trabalhos de 
grupo e de leituras de paradidáticos. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de 
como estudar, retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de 
Apoio Pedagógico, correção dos temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios 
adicionais para fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e anotações 
realizadas pelo professor em avaliações realizadas pelo aluno. 

http://www.bbc.co.uk/skillswise
http://a4esl.org/
http://esl.about.com/
http://www.inglishclub.com/
http://wwwmanythings.org/
http://www.world-english.org/
http://www.manythings.org/
http://www.mes.english.com/
http://www.portugues.com.br/
http://www.gaudez.com.br/
http://guida.querido.net/
http://www.anossaescola.com/
http://educacao.uol.com.br/
http://www.infoescola.com.br/
http://www.recantodasletras.com/
http://www.mundodaeducacao.com.br/
http://www.vestibular1.com.br/
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE 
 LÍNGUA ESPANHOLA 
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
ORALIDADE 

 Perguntar e responder dando informações pessoais 

 Pedir em um restaurante 

 Relatar sobre sua rotina e suas preferências 

 Falar empregando o vocabulário estudado 
 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

 Diálogos 

 Pequenos textos 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

 Diálogos e pequenos textos informativos 
 
GRAMÁTICA 

 Formal e no formal 

 Artigos determinados e indeterminados 

 Plural e singular 

 Interrogativos 

 Contrações e preposição + artigo 

 Adjetivos possessivos 

 Verbo gustar 

 Verbos regulares no presente do Indicativo 

 Números 

 Horas 

 Advérbios de lugar 
 
VOCABULÁRIO 

 Alfabeto e deletreo 

 Informações pessoais 

 Família 

 Comidas 

 Rotina 

 Dias da semana 

 Meses do ano 

 Estabelecimentos comerciais  

 Animais  
 
Carga horária anual: 40 h/a 
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SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO 
 
Dicionários 
- Dicionário Santillana para estudantes: Espanhol/Português, Português/Espanhol. São Paulo: 
Editora Moderna 
- Dicionário Bilingue Escolar: Português/Espanhol, Espanhol/Português. 
Editora SBS 
- MIchaelis Minidicinário Espanhol: Espanhol/Português, Português/Espanhol. Editora 
Melhoramentos 
-Minidicionário Saraiva - Espanhol/Português - Português/Espanhol. Editora Saraiva 
 
Gramática 
- Gramática de Espanhol para Brasileiros, Editora Saraiva. 
- Gramática y Práctica de Español - para Brasileños. Editora Moderna. 
- Gramática de Español Paso a Paso. Editora Moderna. 
 

Literatura 

MIGUEL, Loreto de & SANTOS, Alba. Muerte en Valencia. Madrid. Ed. Edelsa. 
MIGUEL, Loreto de & SANTOS, Alba. Doce a las doce. Madrid. Ed. Edelsa. 
BRIONES, Ana Isabel. Naturaleza amenazada. São Paulo. Editora Moderna. 
 

 

Sites para o aluno 

www.aprenderespanol.org 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO  
 A avaliação dará ênfase os conteúdos específicos de Língua Espanhola por meio de 
provas individuais, provas em dupla e/ou consulta, trabalhos individuais orais e escritos, trabalhos 
de grupo e de leituras de paradidáticos. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como 
estudar, retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de Apoio 
Pedagógico, correção dos temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios adicionais para 
fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e anotações realizadas pelo professor em 
avaliações realizadas pelo aluno e Reavaliação. 

http://www.aprenderespanol.org/


 

 

Conteúdos Conceituais de Química – 9º ano do Ensino Fundamental -  2015 

 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE QUÍMICA 
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1. A matéria e a energia – Ciclo da matéria (Carbono) 

2. Substância, corpo, molécula. 

3. Estados físicos da matéria. 

4. Mudanças de estado físico – ênfase na reciclagem dos sólidos. 

5. Propriedades da matéria. 

6. O átomo (histórico Demócrito  modelo atômico atual) 

7. Número atômico, número de massa e eletrosfera 

8. Elemento químico 

9. Tabela Periódica – Grupos, famílias, períodos 

10. Ligações químicas – iônicas e covalentes 

11. Misturas e combinações – separação de misturas 

12. Fórmulas químicas – massa molecular 

13. Funções químicas 

14. Reações químicas – equações químicas – tipos e balanceamento 

15. Leis de Lavoisier e Proust 

 

 

Carga horária anual: 80 h/a 

 
 
 
 
LIVRO SUGERIDO 
 
 
 
 
SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE CONSULTA 
 
 

Sites para o aluno 
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AVALIAÇÃO  
 
 A avaliação dará ênfase a interpretação oral e escrita dos conceitos fundamentais em Ciências relacionando-os 
com os fenômenos que ocorrem no planeta e na vida, por meio de trabalhos individuais e coletivos, provas individuais, 
produções textuais, relatórios de atividades praticas, saídas de campo, observação contínua e sistemática da 
avaliação, interesse, organização e responsabilidade. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como estudar, retomada dos 
conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de Apoio Pedagógico, correção dos temas de casa, 
esclarecimentos de dúvidas, exercícios adicionais para fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e 
anotações realizadas pelo professor em avaliações realizadas pelo aluno  e de Reavaliação. 
 


