CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO PARCIAL - IIº TRIMESTRE
9° ANO

DISCIPLINA

DATA

ASSUNTO

HISTÓRIA

05/06

Unidades 3 e 4.

OBMEP

06/06

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Particulares.

INGLÊS

07/06

FILOSOFIA

07/06

FÍSICA
GEOGRAFIA
QUÍMICA

07/06
08/06
09/06

BIOLOGIA
PORTUGUÊS

12/06
13/06

PROD.DE TEXTO
ÁLGEBRA

13/06
14/06

Avaliação Oral.
TEACHER GRASIELA - Data: 06 e 07/06/17 (sorteio).
“At the airport” (dupla)
Preparar diálogo – ver livro página 34 e “Talking about the future”.
Preparar uma apresentação no Power Point falando sobre planos/intenções
sobre o futuro usando “Going to” future.
TEACHER NADJA
“Healthy life”
Os alunos farão uma apresentação em “Wonkshops”. Foram divididos em
grupos de 3 ingredientes. Cada grupo abordará um tema sobre vida saudável.
Os temas são: Nutrição , desordens alimentares, exercitando-se, saúde
mental e emocional, circuito funcional: o que é?, demonstração.
TEACHER LUIZA
Texto resumo da história de Anne Frank. Os alunos vão ler em casa o texto
que aborda a linha da vida de Anne Frank, e a professora fará perguntas
individuais sobre o texto, os alunos deverão responder da forma mais
completa.
TEACHER FERNANDA
Things to do on vacation – Past perfect/simple past.
IIInesses – Should /shouldn’t; Second conditional.
Pensamento de Max a respeito do capitalismo.
Obs: Manuscrito.
Dinâmica; Força (atrito,elástica); Leis de Newton.
Percursos 9 e 10.
Substâncias simples e compostas;
Evolução dos modelos atômicos;
Distribuição eletrônica nas várias camadas;
Número âtomico e número de massa.
Sais minerais; Vitaminas; Ácidos nucléicos.
Leitura e interpretação de texto;
Sistematização linguística: o período composto por coordenação, adjetivos
pátrios, figuras de sintaxe;
Ortografia: tem/têm, vem/vêm, pode/podê, conter, deter, manter, reter,
crer, dar, ver, ler.
Conto; Comentário.
Capítulo 3 – Página 88 até 127.

Nas disciplinas de Educação Física, Música e Teatro os alunos são avaliados através
de seu desempenho nas atividades propostas.
Sucesso a todos!
Atenciosamente,
A coordenação.

