
 

 

 

 

Proposta Pedagógica 2018 

 

 (2018) – 3° Bimestre 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: Ciências 9ºano 



Professor: Lorena Fortes Brito 

3º bimestre / 2018 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

30/jul 

Reações de combustão Perceber as principais 

características de uma reação 

de combustão. • Diferenciar 

combustível de comburente. • 

Entender a necessidade de 

uma fonte externa de energia 

para que a reação se inicie. • 

Diferenciar fontes renováveis 

e não renováveis de energia. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

31/jul 

Eletrostática • Conhecer alguns fatos 

históricos sobre a 

eletricidade. • Diferenciar, 

caracterizar e indicar 

materiais isolantes e 

condutores. • Caracterizar o 

processo de eletrização como 

transferência de elétrons 

entre corpos macroscópicos e 

diferenciá- -lo do processo de 

ionização. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

01/ago 

Reações de combustão Apresentar os 

biocombustíveis (álcool 

etílico e biodiesel) mais 

importantes na matriz 

energética do Brasil. • 

Relacionar os produtos 

obtidos na combustão com a 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



composição dos reagentes. • 

Equacionar e balancear 

reações de combustão. • 

Discutir os três fatores do 

triângulo do fogo e relacioná-

los com procedimentos para 

evitar e combater incêndios 

06/ago 

Eletrostática Associar a presença de 

elétrons livres nos corpos 

metálicos. • Caracterizar os 

três principais processos de 

eletrização: por atrito, por 

contato e por indução 

eletrostática. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

07/ago 

História da Química Conhecer as raízes históricas 

da Química. • Mostrar a 

importância da determinação 

da massa das substâncias 

participantes de uma reação 

química (introdução da 

balança). • Entender a 

conservação da massa em 

uma reação química, 

realizada em um sistema 

fechado. • Entender que 

existe uma proporção 

constante entre os elementos 

que formam uma substância. 

• Estabelecer relações de 

massa entre reagentes e 

produtos. • Aplicar as leis 

ponderais às reações 

químicas já conhecidas 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



08/ago 

Eletrodinâmica: estudo 

qualitativo 

• Conceituar corrente elétrica 

basendo-se nas 

observações/dados dos 

experimentos realizados. • 

Identificar alguns elementos 

de um circuito elétrico em 

um dado experimento.  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

13/ago 

Descobrindo a estrutura da 

matéria 

Conhecer alguns modelos 

atômicos, relacionando-os 

com o desenvolvimento 

temporal dos conhecimentos. 

• Fazer que o aluno se 

interesse pela evolução do 

estudo da matéria, com a 

finalidade de entender e 

tentar explicar o mundo ao 

nosso redor. • Fazer o aluno 

perceber que todo 

conhecimento, embora 

pareça em um certo momento 

algo isolado, passa a ser 

importante para explicar 

novos problemas. Como 

exemplo, podemos citar o 

conhecimento da natureza 

elétrica da matéria (século VI 

a. C.), que motivou e 

direcionou as descobertas de 

Thomson (século XIX). 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

14/ago 

Eletrodinâmica: estudo 

qualitativo 

• Caracterizar diferença de 

potencial (ddp) ou tensão 

elétrica. • Identificar através 

de experimentos, circuitos 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



abertos e fechados. de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

15/ago 

Descobrindo a estrutura da 

matéria 

Conhecer as principais 

características do átomo e 

perceber que, a partir do Z e 

do A, podemos saber o 

número de partículas que 

estão presentes em um 

determinado átomo. • 

Perceber a diferença entre o 

conceito de elemento 

químico de Dalton e o 

proposto por Moseley. • 

Relacionar a posição da 

eletrosfera em um átomo com 

a sua capacidade de ganhar 

ou perder elétrons. • 

Diferenciar íons de átomos. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

20/ago 

Eletrodinâmica: estudo 

quantitativo 

Realizar experimentos 

simples para verificar, sob 

determinada tensão, a 

variação da intensidade da 

corrente elétrica. • 

Estabelecer relações entre 

tensão, intensidade de 

corrente e resistência elétrica. 

• Identificar fatores que 

podem interferir na variação 

da intensidade de corrente e 

na determinação da 

resistência oferecida à 

passagem da corrente em um 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



dado circuito. • Diferenciar 

resistor de resistência 

elétrica. • Discutir sem 

maiores aprofundamentos e 

realizar alguns calculos 

aplicando a “1a lei de Ohm”. 

21/ago TESTE BIMESTRAL TESTE BIMESTRAL TESTE BIMESTRAL TESTE BIMESTRAL 

22/ago 

A eletrosfera  

 

Mostrar que descobertas 

feitas por um cientista podem 

servir de base para novas 

descobertas de outros 

cientistas. • Reconhecer as 

diferenças entre o modelo de 

Rutherford e o modelo de 

Böhr. Relacionar os saltos de 

elétrons com absorção ou 

liberação de energia. • 

Compreender que a 

quantidade de energia 

liberada no retorno dos 

elétrons está relacionada com 

cores diferentes. • Conhecer 

como os elétrons se 

distribuem na eletrosfera 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

27/ago 

Associação de resistores em 

circuitos elétricos 

Identificar e desenhar 

circuitos simples de 

resistores associados em 

série, em paralelo e de forma 

mista, associando-se os dois 

tipos de circuito. • Calcular a 

resistência equivalente do 

circuito apresentado. • 

Determinar a intensidade da 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



corrente elétrica e a ddp nos 

diferentes circuitos. • 

Caracterizar o 

“comportamento” da 

intensidade da corrente e da 

tensão elétrica nos circuitos 

em série e em paralelo. • 

Identificar as principais 

diferenças entre circuito em 

série e circuito em paralelo. 

28/ago 

Tabela Períodica Estabelecer critérios para a 

formação de agrupamentos. • 

Conhecer como Mendeleev 

organizou os elementos. • 

Perceber que o trabalho de 

Mendeleev originou a tabela 

periódica atual. • Entender a 

organização da tabela 

periódica atual. • Relacionar 

a posição dos elementos com 

suas distribuições eletrônicas 

e propriedades. • Conhecer as 

propriedades dos metais, 

ametais e gases nobres. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

29/ago 

Tabela Períodica Estabelecer critérios para a 

formação de agrupamentos. • 

Conhecer como Mendeleev 

organizou os elementos. • 

Perceber que o trabalho de 

Mendeleev originou a tabela 

periódica atual. • Entender a 

organização da tabela 

periódica atual. • Relacionar 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



a posição dos elementos com 

suas distribuições eletrônicas 

e propriedades. • Conhecer as 

propriedades dos metais, 

ametais e gases nobres. 

03/set 

Rumo ao Ensino Médio • Revisar e fixar conteúdo, 

sanando todas as dúvidas. 

 Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

04/set 

Rumo ao Ensino Médio • Revisar e fixar conteúdo, 

sanando todas as dúvidas. 

 Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

05/set     

 

Rumo ao Ensino Médio • Revisar e fixar conteúdo, 

sanando todas as dúvidas. 

 Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

10/set Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral 

11/set Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral 

12/set Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral 

17/set 

Revisão • Revisar e fixar conteúdo, 

sanando todas as dúvidas. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

18/set 

Revisão • Revisar e fixar conteúdo, 

sanando todas as dúvidas. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

19/set 

Revisão • Revisar e fixar conteúdo, 

sanando todas as dúvidas. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

24/set AVALIAÇÕES  AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES  

25/set AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES 

26/set AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES 

01/out Correção avaliações Correção avaliações Correção avaliações Correção avaliações 

02/out Correção avaliações Correção avaliações Correção avaliações Correção avaliações 

03/out Fechamento bimestral Fechamento bimestral Fechamento bimestral Fechamento bimestral 

 

 

Centro Educacional Ouro Preto 

Planejamento bimestral do 9o ano de 2018 

Disciplina de GEOGRAFIA 

Prof. Rui Mauricio F. Evangelista 

DATA Conteúdos Objetivo Procedimento Materiais 

1a semana 

30 de agosto 

América Latina: Origem e  

aspectos físicos 

Geologia e Relevo 

(EF09GE07) Analisar a situação do Brasil e  

de outros países da América Latina e da  

África, assim como das potências  

estadunidense, russa e chinesa na ordem  

mundial do pós-guerra. 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam a 

diversidade do continente 

americano: 

Clima, Relevo, Vegetação, 

Hidrografia. 

Apostila Anglo do 3o bimestre. 

3a aula América Latina: Aspectos 

Físicos. 

Clima e vegetação 

(EF09GE01) Analisar fatos e situações para compreender a 

integração mundial (econômica, política e cultural), 

comparando as diferentes interpretações: globalização e 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam a 

diversidade do continente 

Apostila Anglo e material de 

registros para consulta. 



Atividade Avaliativa 1 

2,5 pontos 

mundialização.  

(EF09GE02) Analisar de que forma a hegemonia 

estadunidense é exercida em diferentes regiões do planeta, 

notadamente em situações de conflito, intervenções militares 

e/ou influência cultural na América Latina e África. 

americano: 

Clima, Relevo, Vegetação, 

Hidrografia. 

2a semana América Latina: Aspectos 

Humanos 

(EF09GE10) Analisar a influência do desenvolvimento 

científico e tecnológico na caracterização econômica do 

espaço mundial. (EF09GE11) Relacionar o processo de 

urbanização às transformações da produção agropecuária, à 

expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do 

capital financeiro em diferentes países. 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam a 

diversidade do continente 

Apostila Anglo do 3o bimestre. 

2a aula América Latina: Aspectos 

Humanos 

Correção cap. 10 

(EF09GE10) Analisar a influência do desenvolvimento 

científico e tecnológico na caracterização econômica do 

espaço mundial. (EF09GE11) Relacionar o processo de 

urbanização às transformações da produção agropecuária, à 

expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do 

capital financeiro em diferentes países. 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam a 

diversidade do continente 

americano: 

Distribuição, renda, IDH, cultura,  

Religião etc... 

Apostila Anglo do 3o bimestre. 

3a semana     

2a aula     

4a semana Atividade avaliativa II 

América Latina: Aspectos 

físicos, humanos e o filme 

 Seminário Apostila Anglo do 3o bimestre. 

2a aula América Central 

Aspectos Gerais 

Cuba 

Correção cap. 11 

(EF09GE07) Analisar a situação do Brasil e  

de outros países da América Latina e da  

África, assim como das potências  

estadunidense, russa e chinesa na ordem  

mundial do pós-guerra. 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam a 

diversidade do continente 

americano. 

 

Apostila Anglo do 3o bimestre. 

5a semana América Central 

Paraísos fiscais 

Panamá 

(EF09GE07) Analisar a situação do Brasil e  

de outros países da América Latina e da  

África, assim como das potências  

estadunidense, russa e chinesa na ordem  

mundial do pós-guerra. 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam a 

diversidade do continente 

americano: 

 

Apostila Anglo do 3o bimestre. 

2a aula Leitura do Filme: Diários 

de motocicleta 

  Material de registros 



6a semana Leitura do Filme: Diários 

de motocicleta 

  Material de registros 

2a aula América Andina    

7a semana América Platina (EF09GE07) Analisar a situação do Brasil e  

de outros países da América Latina e da  

África, assim como das potências  

estadunidense, russa e chinesa na ordem  

mundial do pós-guerra. 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam a 

diversidade do continente 

americano. 

 

 

2a aula Comentário dos seminários/  

Encerramento  

(EF09GE07) Analisar a situação do Brasil e  

de outros países da América Latina e da  

África, assim como das potências  

estadunidense, russa e chinesa na ordem  

mundial do pós-guerra. 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam a 

diversidade do continente 

americano. 

Correção cap. 13 

Apostila Anglo do 3o bimestre. 

8a semana Seminário    

2a aula Seminário    

9a semana Provas Bimestrais    

2a aula Provas Bimestrais    

10a semana  Folga de programação    

 Correção das provas    

 * Planejamento sujeito a alteração em função de necessidades didáticas e pedagógicas. 

 Obs.: As folgas de programação e as aulas dedicadas à orientação do trabalho interdisciplinar, poderão sofrer alterações de datas ou de 

programação sem maiores avisos prévios.  

Proposta de avaliação: 

Prova bimestral - 10 pontos 

Atividade Avaliativa I - 2,5 pontos. 

Atividade Avaliativa II - 2,5 pontos. 

Seminário '' América: Sons e sabores'' - 5,0 pontos. 

Tarefas, correções e portfólio - 5,0 

 

 

 

 

 



Disciplina: História 

Professor: Guina 

3º bimestre / 2018 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

01/08 

03/08 

 

 

 

- Um mundo dividido, um país 

dividido 

- Entender o contexto 

mundial do pós-Segunda 

Guerra e a polarização EUA-

URSS, conhecida cono 

Guerra Fria. 

 

- Conhecer, em linhas gerais, 

o processo de independência 

das colônias da África e da 

Ásia. 

 

- Identificar a divisão no 

campo político brasileiro 

entre conservadores e 

nacionalistas no pós-Estado 

Novo. 

 

 

- Conhecimento prévio: retomar os 

eventos finais da Segunda Guerra 

Mundial e a emergência das 

superpotências: EUA e URSS. 

 

- Leitura dos subtemas do conteúdo 

em grupos a serem apresentados em 

aula em forma de mini-seminários. 

 

- Elaboração, pelos grupos, de duas 

questões de cada subtema a serem 

discutidas em sala de aula. (as 

apresentações podem ser através de 

esquetes ou aulas expositivas) 

 

-  

- Livro Anglo 

 

 

08/08 

10/08 

15/08 

 

 

 

- Anos dourados (e tensos): JK 

e Jânio 

- Compreender as 

contradições do governo 

Juscelino Kubitschek. 

 

- Conhecer o governo Jânio 

Quadros e a crise política que 

o caracterizou. 

 

- Conhecimento prévio: retomar o 

conceito de populismo, trabalhado no 

caderno anterior, e a polarização entre 

conservadores e nacionalistas no 

Brasil. 

 

- Vídeo-doc.: Construção de Brasília 

 

- Livro Anglo 

 

- Reportagens 

 

- TV 



- Associar os governos JK e 

Jânio Quadros à divisão 

política do país (nacionalistas 

versus conservadores) e ao 

contexto internacional 

(Guerra Fria) 

- Compreender que JK e seu vice, 

Jango, eram herdeiros da tradição 

varguista. 

 

- Entender o que levou a construção de 

uma nova capital na região central do 

país - Brasília 

 

- Entender o que o foi o Plano de Metas 

no governo JK e seus efeitos positivos 

e negativos. 

 

- Compreender e refletir sobre o 

marketing político empreendido por 

Jânio Quadros durante sua campanha 

para presidente e de forma esse 

marketing político é empregado hoje 

em dia, especificamente no Brasil. 

 

- Refletir sobre a renúncia de Jânio 

Quadros e quais questões que o 

levaram a renunciar. 

22/08 

24/08 

29/08 

 

- Os anos rebeldes 

 

- Conhecer o panorama 

cultural internacional da 

década de 1960 e as propostas 

de quebra de paradigmas 

comportamentais, políticos, 

culturais. 

 

- Refletir sobre o atual 

panorama sociocultural e 

atuais formas de atuação dos 

jovens 

- Videoclipes da época: festival de 

Woodstock 

 

- Cenas do musical: Hair 

 

- Audição da canção: “Blowin in the 

Wind” de Bob Dylan 

 

- Debate: por que certos indivíduos e 

grupos sociais buscam melhorar a si 

mesmos e ao mundo em que vivem? 

 

- Livro Anglo 

 

- Reportagens 

 

- TV 

 

 



- Orientação de pesquisa em grupo 

com os seguintes temas: Revolução 

Cubana, Guerra do Vietnã, Preconceito 

Racial nos EUA, Marthin Luther King 

e Maio de 68 na França. 

 

31/08 

05/09 

12/09 

 

 

 

Os anos de chumbo 

 

- Entender o golpe de 64 

como reação conservadora ao 

crescimento da mobilização 

popular. 

 

- Avaliar o grande retrocesso 

da cidadania que a ditadura 

provocou. 

 

- Conhecer o recrudescimento 

da ditadura com o AI-5. 

 

Refletir sobre as violências 

cometida pelos agentes do 

Estado (prisões, torturas e 

mortes) 

 

- Conhecer as formas de 

oposição ao Regime Militar. 

 

- Conhecer a política 

econômica do Regime Militar 

e avaliar suas consequências 

(crescimento econômico sem 

democracia, concentração de 

renda). 

 

- Análise das canções: London, 

London (Caetano Veloso) e Debaixo 

dos caracóis dos seus cabelos (Roberto 

Carlos). 

 

- Análise de reportagens do Jornal do 

Brasil da década de 80 

 

- Leitura/depoimentos – os torturados 

no regime militar 

 

- Análise de cenas do filmes: Zuzu 

Angel; Batismo de Fogo; O que é isso, 

companheiro;  

 

 

 

 

 

 

 

- Livro Anglo 

 

- Reportagens 

 

- TV 



- Conhecer as razões do 

enfraquecimento do regime e 

a transição “suave” 

arquitetada pelos militares. 

 

 

 

14/09 

19/09 

21/09 

26/09 

 

 

- Cultura brasileira nos anos 

1960 e 1970: luzes e trevas 

- Conhecer o panorama 

cultural do Brasil nos anos 

1960. 

 

- Conhecer algumas 

consequências da Ditadura 

Militar para a produção 

artística brasileira, sobretudo 

a música popular. 

- Apresentação de canções, sugeridas 

no módulo anterior da Bossa Nova, 

como da Tropicália e da Jovem 

Guarda, de modo a compor um painel 

mais completo da época, solicitando 

aos alunos que indiquem as principais 

diferenças entre os três movimentos, 

tanto na sonoridade como nas letras. 

 

- Reforçar as vinculações entre este 

módulo e os anteriores: a estreita 

ligação entre a contracultura 

internacional e a efervescência cultural 

brasileira; a relação entre o contexto 

ditatorial e a produção cultural 

brasileira, sobretudo as canções (que 

ora protestavam abertamente, ora 

usavam metáforas para “cifrar” suas 

mensagens). 

 

- Abordar a força dos meios de 

comunicação. Nos anos 1960 foram 

um marco nessa área, generalizando a 

utilização de mios que hoje nos são 

muito familiares, especialmente a 

televisão. 

- Livro Anglo 

 

- TV 

 

- Reportagens 

 

- Músicas 

 



 

 
 

 

 

 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO – 3º BIMESTRE DE 2018 -  9º ANO 

Professor: Luís Carlos Figueiredo Brandão 

Disciplina: Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

31/07 

 

▪ Música & 

Matemática 

 

▪ Apresentar aos alunos a 

partitura musical da 

canção “Tropicália”, de 

Caetano Veloso. 

▪ Analisar 

matematicamente essa 

 

▪ Separar a sala em três grupos: 

Ritmo, Melodia e Harmonia. 

▪ Cada grupo se encarregará da 

análise matemática de uma 

dessas três dimensões da 

música. 

 

▪ Partitura da canção 

“Tropicália”, de Caetano 

Veloso. 

▪ Violão, flauta, teclado e 

outros instrumentos 

musicais. 

▪ Diapasão 



partitura nas dimensões 

do ritmo, melodia e 

harmonia. 

▪ Explorar as relações 

entre música e 

matemática. 

 

▪ Cada grupo terá um roteiro para 

seguir na abordagem de seu 

tema, na forma de um estudo 

dirigido. 

▪ Apresentar aos alunos uma 

introdução à teoria musical, 

abordando: notação musical, 

claves, compassos, notas, 

valores, pausas, intervalos, 

escalas e acordes. 

▪ Os grupos trabalharão em sala 

de aula e em casa, com 

orientação do professor, para  

preparar a apresentação final do 

trabalho. 

 

▪ Afinador Eletrônico. 

▪ Caderno de música. 

 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

01/08 a 03/08  

 

▪ Potenciação e 

Radiciação de 

Radicais. 

▪ Simplificação de 

radicais. 

 

▪ Calcular a potenciação 

e a radiciação de 

números irracionais, 

expressos na forma de 

radicais. 

▪ Simplificar radicais. 

 

 

▪ Exploração da potenciação e da 

radiciação de radicais, através da 

transformação do radical em 

expoente fracionário. 

▪ Apresentação dos dois casos de 

simplificação de radicais: divisão 

do índice do radical e do 

expoente do radicando por um 

mesmo número diferente de zero 

 

▪ Apostila do Anglo 

▪ Caderno 

▪ Lápis 

▪ Calculadora 



e extração de fatores no 

radicando. 

▪ Proposição do Listão do Brandão 

XI, com 33 questões envolvendo 

as seguintes operações com 

radicais: 

o Soma e subtração. 

o Multiplicação e divisão. 

o Potenciação e radiciação. 

o Simplificação de radicais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

07/08 a 08/08 

 

▪ Adição e Subtração 

de Radicais. 

▪ Operações com 

radicais. 

▪ Racionalização de 

denominadores. 

 

 

▪ Somar e subtrair 

números irracionais na 

forma de radicais. 

▪ Efetuar as operações 

com radicais: adição, 

subtração, 

multiplicação, divisão, 

potenciação e 

radiciação. 

▪ Simplificar radicais. 

 

▪ Discussão sobre os 

procedimentos para somar ou 

subtrair radicais com aplicação 

das propriedades das operações. 

▪ Sistematização dos 

procedimentos para somar e 

subtrair radicais. 

▪ Resolução das questões do 

Listão XI, envolvendo as 

seguintes operações com 

radicais: 

 

▪ Apostila do Anglo 

▪ Caderno 

▪ Lápis 

▪ Calculadora 

▪ Lista de Exercícios 



 o Soma e subtração. 

o Multiplicação e divisão. 

o Potenciação e radiciação. 

o Simplificação de 

radicais. 

 

 

09/08 a 10/08 

 

▪ Racionalização de 

denominadores. 

 

▪ Racionalizar 

denominadores de 

frações.  

 

▪ Exploração dos três casos de 

racionalização de 

denominadores. 

▪ Proposição do Listão do 

Brandão XII com exercícios 

sobre todos os casos de 

racionalização de 

denominadores. 

 

 

▪ Lista de Exercícios 

▪ Apostila do Anglo 

▪ Caderno 

▪ Lápis 

▪ Calculadora 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

14/08 e 15/08 

 

 

 

▪ Relações métricas no 

triângulo retângulo. 

 

▪ Identificar as relações 

métricas em um 

triângulo retângulo. 

▪ Resolver problemas 

geométricos que 

envolvam as relações 

métricas em um 

triângulo retângulo. 

 

 

▪ Demonstração das relações 

métricas em um triângulo 

retângulo, a partir das relações 

de semelhanças entre os 

triângulos. 

▪ Resolução de exercícios da 

Apostila. 

▪ Proposição do Listão XIII, com 

dez problemas envolvendo as 

relações métricas no triângulo 

retângulo. 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

▪ Lista de Exercícios. 



 

 

16/08 a 17/08 

 

 

▪ Ângulos em uma 

circunferência. 

 

 

 

▪ Identificar os principais 

ângulos em uma 

circunferência: central, 

inscrito, excêntrico 

interior e excêntrico 

exterior. 

▪ Resolver problemas 

geométricos 

envolvendo ângulos em 

uma circunferência. 

 

 

▪ Retomada da definição de 

ângulo central e inscrito em 

uma circunferência e suas 

relações como os arcos por ele 

determinados. 

▪ Definição de ângulo excêntrico 

interior e sua relação com os 

arcos por ele determinados em 

uma circunferência. 

▪ Definição de ângulo excêntrico 

exterior e sua relação com os 

arcos por ele determinados em 

uma circunferência. 

▪ Resolução de exercícios da 

Apostila Anglo. 

▪ Proposição do Listão XIV, com 

10 problemas relativos aos 

ângulos em uma circunferência, 

extraídos das provas do IFMG, 

COLUNI e COLTEC. 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

▪ Listas de Exercícios. 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

21/08 e 22/08 

 

 

▪ Relações métricas em 

um círculo. 

 

 

▪ Identificar as posições 

relativas entre reta e 

circunferência. 

▪ Identificar as relações 

métricas em um círculo 

decorrentes da potência 

 

▪ Discussão sobre as posições 

relativas entre reta e 

circunferência: reta tangente, 

secante e exterior. 

▪ Dedução das relações 

decorrentes da potência de um 

 

▪ Apostila Anglo. 

▪ Lista de Exercício. 

▪ Lápis. 

▪ Borracha. 

▪ Calculadora. 



de um ponto em relação 

a uma circunferência. 

▪ Resolver problemas 

geométricos 

envolvendo relações 

métricas em um 

círculo. 

ponto em relação a uma 

circunferência usando 

semelhança de triângulo. 

▪ Proposição do Listão XV, com 

10 problemas envolvendo as 

relações métricas em um 

círculo. 

 

 

 

23/08 e 24/08 

 

 

 

▪ Matemática 

financeira. 

 

▪ Diferenciar juros 

simples e juros 

compostos. 

▪ Resolver problemas 

que envolvam 

transações comerciais e 

financeiras. 

 

 

▪ Exploração de contextos 

envolvendo transações 

comerciais e financeiras. 

▪ Explorações dos termos 

utilizados em Matemática 

Financeira: juros, taxas, capital, 

montante, etc.. 

▪ Resolução de problemas do 

material do Anglo relacionados 

à Matemática Comercial e 

Financeira. 

 

 

▪ Apostila Anglo 

▪ Lápis. 

▪ Borracha. 

▪ Calculadora 

 

 

 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

28/08  

 

 

▪ Relações entre 

Música e 

Matemática. 

 

 

▪ Analisar 

matematicamente uma 

partitura musical, nas 

dimensões rítmicas, 

 

▪ Apresentação dos alunos do 

trabalho abordando a leitura 

matemática da partitura musical 

da canção “Tropicália”, nas 

 

▪ Partitura musical. 

▪ Roteiro da leitura 

matemática da partitura 

musical. 



melódicas e 

harmônicas.  

dimensões do Ritmo, da 

Melodia e da Harmonia. 

 

 

▪ Caderno. 

▪ Quadro e pincéis. 

▪ Cartazes de cartolina. 

 

 

29/08 a 31/08 

 

 

▪ Regra de Três 

Composta.  

  

▪ Resolver problemas 

envolvendo regra de 

três composta. 

 

 

▪ Retomada do algoritmo da regra 

de três, através da regra das 

setas, identificando as 

grandezas diretamente e 

inversamente proporcionais. 

▪ Proposição do Listão XVI, com 

dez problemas envolvendo regra 

de três composta. 

 

 

▪ Apostila Anglo. 

▪ Lista de Exercício. 

▪ Lápis. 

▪ Borracha. 

▪ Calculadora. 

 

 

 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

04/09  

  

▪ Operações com 

radicais. 

▪ Racionalização de 

denominadores. 

▪ Ângulos em uma 

circunferência. 

▪ Relações métricas em 

um círculo. 

▪ Matemática 

financeira. 

 

▪ Somar e subtrair 

números irracionais na 

forma de radicais. 

▪ Efetuar as operações 

com radicais: adição, 

subtração, 

multiplicação, divisão, 

potenciação e 

radiciação. 

▪ Simplificar radicais. 

 

▪ Proposição do Teste de 

Matemática, com questões 

abertas abordando os seguintes 

conteúdos: 

o Operações com radicais. 

o Racionalização de 

denominadores. 

o Relações métricas no 

triângulo retângulo. 

  

▪ Teste de Matemática. 

▪ Calculadora. 

▪ Lápis. 

▪ Borracha, 

▪ Caneta. 



▪ Regra de três 

composta. 

 

▪ Racionalizar 

denominadores de 

frações. 

▪ Resolver problemas 

geométricos 

envolvendo ângulos em 

uma circunferência. 

▪ Resolver problemas 

geométricos 

envolvendo relações 

métricas em um 

círculo. 

▪ Resolver problemas 

que envolvam 

transações comerciais e 

financeiras. 

▪ Resolver problemas 

envolvendo regra de 

três composta. 

o Ângulos em uma 

circunferência. 

o Relações métricas no 

círculo. 

o Matemática financeira. 

o Regra de três composta. 

 

 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

05/09 e 06/09 

 

▪ Propriedades das 

raízes da equação do 

2º grau. 

 

▪ Identificar a soma e o 

produto das raízes de 

uma equação do 2º 

grau a partir da sua 

forma geral. 

▪ Resolver problemas 

envolvendo a soma e o 

 

▪ Demonstração das fórmulas da 

soma e do produto das raízes de 

uma equação do 2º grau, a partir 

da Fórmula de Bhaskara. 

▪ Proposição do Listão do 

Brandão XVII, com dez 

questões envolvendo a soma e o 

 

▪ Apostila Anglo 

▪ Listas de Exercícios. 

▪ Lápis. 

▪ Borracha. 

▪ Calculadora 



produto das raízes de 

uma equação do 2º 

grau. 

 

produto das raízes de uma 

equação do 2º grau. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

11/09 e 12/09 

  

▪ Sistemas de 

Equações. 

 

 

▪ Resolver sistemas de 

equações de 2º grau. 

▪ Solucionar problemas 

utilizando sistemas de 

equações de 2º grau. 

 

 

▪ Abordagem e resolução 

dialogada de problemas que 

recaem em sistemas de equação 

de segundo grau. 

▪ Resolução de exercícios da 

apostila e de tarefas de casa. 

 

  

▪ Apostila Anglo. 

▪ Calculadora. 

▪ Lápis e caderno. 

 

13/09 a 18/09 

 

 

▪ Razões 

trigonométricas no 

triângulo retângulo. 

 

▪ Identificar as razões 

trigonométricas em um 

triângulo retângulo: 

seno, cosseno e 

tangente. 

▪ Resolver problemas 

geométricos 

 

▪ Apresentação das razões 

trigonométricas em um 

triângulo retângulo: seno, 

cosseno e tangente. 

▪ Resolução de exercícios da 

Apostila, com a exploração da 

utilização da calculadora 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

▪ Listas de Exercícios. 



envolvendo as razões 

trigonométricas em um 

triângulo retângulo. 

 

 

científica, com as funções 

trigonométricas. 

▪ Proposição do Listão XVIII, 

com 10 problemas geométricos 

envolvendo as razões 

trigonométricas de um triângulo 

retângulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

19/09 e 20/09 

 

 

▪ Conteúdos 

matemáticos diversos, 

trabalhados neste ano 

e em anos anteriores. 

 

▪ Verificar a proficiência 

dos alunos nos 

conteúdos matemáticos 

trabalhados. 

▪ Acompanhar o 

desempenho da turma, 

comparando-o com 

outras turmas da Rede 

de Ensino. 

 

 

▪ Aplicação da Terceira Prova 

Anglo de 2018. 

 

▪ Prova Anglo. 

▪ Lápis. 

▪ Borracha.  

▪ Caneta. 

 

21/09 

 

   

▪ Deduzir os valores do 

seno, cosseno e 

 

▪ Retomada das propriedades do 

quadrado e do triângulo 

  

▪ Apostila Anglo. 

▪ Lápis. 



▪ Razões 

trigonométricas dos 

ângulos notáveis. 

 

tangente dos ângulos 

notáveis (30º, 45º e 

60º). 

▪ Resolver problemas que 

envolvam ângulos em 

um triângulo retângulo 

e razões 

trigonométricas. 

 

equilátero, para deduzir os 

valores exatos do seno, cosseno 

e tangente dos chamados 

ângulos notáveis: 30º, 45º e 60º. 

▪ Resolução de exercícios da 

Apostila Anglo. 

 

▪ Borracha.  

▪ Caneta. 

▪ Calculadora. 

 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

24/09 a 28/09 

 

▪ Ângulos em uma 

circunferência. 

▪ Relações métricas em 

um círculo. 

▪ Matemática 

financeira. 

▪ Regra de três 

composta. 

▪ Propriedades das 

raízes da equação do 

2º grau. 

▪ Sistemas de 

Equações. 

▪ Razões 

trigonométricas dos 

ângulos notáveis 

 

▪ Resolver problemas 

envolvendo ângulos em 

uma circunferência. 

▪ Resolver problemas 

envolvendo relações 

métricas em um círculo. 

▪ Resolver problemas que 

envolvam transações 

comerciais e 

financeiras. 

▪ Resolver problemas 

envolvendo regra de 

três composta. 

▪ Resolver problemas 

envolvendo a soma e o 

produto das raízes de 

 

▪ Revisão para a prova de 

Matemática do segundo 

bimestre, com 10 questões 

fechadas envolvendo os 

principais conteúdos do 

bimestre. 

▪ Semana de Provas Bimestrais. 

 

 

▪ Prova de Matemática. 

▪ Lápis, caneta, borracha. 

 



uma equação do 2º 

grau. 

▪ Resolver sistemas de 

equações de 2º grau. 

▪ Solucionar problemas 

utilizando sistemas de 

equações de 2º grau. 

▪ Resolver problemas que 

envolvam ângulos em 

um triângulo retângulo 

e razões 

trigonométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Bimestral - CEOP 

Disciplina: Música                                

Professor Breno Henrique Matias 

Turma: 9º ano 

Período Conteúdo Objetivos Procedimentos Materiais 

3º Bimestre 

 

Estudo do 

movimento 

tropicalista; 

 

Notas musicais e 

acordes; 

 

 

Interpretação de 

músicas de forma 

coletiva, em duplas 

ou trios; 

 

Percepção e 

identificação dos 

elementos da 

linguagem musical 

(motivos, forma, 

estilos, gêneros, 

sonoridades, 

dinâmica, texturas, 

etc.). 

 

✓ Estudar o movimento 

tropicalista, sua 

origem e objetivos; 

✓ Trabalhar e conceituar 

notas musicais e 

acordes; 

✓ Tocar músicas em 

grupo; 

✓ Desenvolver a 

percepção musical 

auditiva. 

Tocaremos a canção Tropicália de Caetano 

Veloso. Estudaremos o movimento tropicalista, 

analisando sua origem, seus objetivos e 

características nas artes.  

Através da canção tropicália identificaremos os 

elementos que a tornam referência do 

tropicalismo. 

Uma outra canção será trabalhada. Esta será de 

livre escolha, onde cada grupo poderá definir o 

que quer tocar. 

Haverá avaliação prática onde os alunos serão 

divididos em pequenos grupos para a sua 

realização. 

Além deste instrumento avaliativo ocorrerá uma 

auto avaliação, análise de participação e do 

desenvolvimento de cada aluno. 

Instrumentos musicais 

(Flautas, violões e 

teclado). 

Letras e cifras musicais. 

Recursos áudios e vídeo. 

Lápis, borracha e caderno 

de anotações. 

 

 

 

 

 



Disciplina: Língua Inglesa 

Professor: Danilo Tomesani 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

02/08 Atividade lúdica em inglês 

Treinar a habilidade de 

audição com dinâmica 

conduzida em inglês. 

Condução da dinâmica The 

Werewolves of Miller’s Hollow. 

Lousa, cópia do jogo The 

Werewolves of Miller’s Hollow. 

09/08 
Atividades de leitura, vebos 

frasais. 

Construir conhecimento 

sobre estruturas básicas da 

Língua Inglesa. 

Atividades da Unidade 5 do livro (p. 

66 a 71) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

16/08 
Retomada dos Comparativos e 

Superlativos 

Construir conhecimento 

sobre estruturas básicas da 

Língua Inglesa. 

Atividades da Unidade 5 do livro (p. 

72 a 77) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

23/08 

Entrega dos textos da 

Avaliação de Interpretação de 

Texto.  Atividades de leitura e 

práticas orais. 

Consolidar compreensão do 

Inglês Instrumental. 

Leitura guiada dos textos que serão 

objeto da avaliação. 

Atividades da Unidade 5 do livro (p. 

78 e 79) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Textos impressos; Livro Alive. 

30/08 

Vocabulário relacionado a 

tecnologia, atividades de 

leitura. 

Construir conhecimento 

sobre estruturas básicas da 

Língua Inglesa. 

Atividades da Unidade 6 do livro (p. 

80 a 85) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 



06/09 
Avaliação de Interpretação de 

Texto. 

Consolidar compreensão do 

Inglês Instrumental. 

Revisão e aplicação da Avaliação de 

Interpretação de Texto. 
Materiais regulares de sala de aula. 

13/09 

Linguagem usada na internet, 

atividades de leitura e 

composição. 

Construir conhecimento 

sobre estruturas básicas da 

Língua Inglesa. 

Atividades da Unidade 6 do livro (p. 

86 a 91) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

20/09 Aplicação da Prova Anglo.    

27/09 Avaliações Bimestrais.    

04/10 

Semana de segundas chamadas 

e recuperação, exibição de 

animação. 

Entreter, treinar leitura e 

escuta em inglês. 

Exibição do filme The Ender’s Game 

(áudio e legendas em inglês). 
Aparelho televisor na sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina: Educação Física 

Professor: Jorge Sebastião Batista 

3º bimestre / 2018 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

De 30/07 

 a  

14/10 

 

 

O corpo dança 

-Reconhecer que dançar é uma maneira de se expressar por 

meio do corpo em movimento; 

-Identificar alguns elementos da dança (corpo, espaço, ritmo 

e desenho coreográfico) e como eles se relacionam; 

Reconhecer a pluralidade de possibilidades na dança, 

relacionando-a aos aspectos culturais dos diferentes.  

- Abordagem teórica prática do 

cotidiano, identificando a 

importância dos movimentos e 

suas particularidades 

individuais. 

 

 
Vídeos 

Som 

Livro Anglo 

Caderno 

Bolas (desportos, 

plástico, borracha, 

grande pequenas...) 

Espaços: quadra, 

rua, pátio coberto, 

áreas verdes, salas 

de aula. 

Cordas 

Arcos 

Lutar. 

-Conhecer a origem das formas de lutar; 

- Reconhecer a pluralidade de formas de lutar, relacionando-

as às manifestações culturais de um povo; 

- Refletir sobre as implicações sociais de atos de disputa 

violentos. 

- Abordagem teórica prática do 

cotidiano das lutas e suas 

implicações, identificando a 

importância dos valores 

relacionados principalmente 

com a disciplina e o respeito.  

Seres tecnológicos. 

-Identificar aspectos positivos e negativos da influência da 

tecnologia sobre o movimento humano; 

-Reconhecer que o movimento humano é influenciado pela 

tecnologia; 

-Vivenciar atividades motórias relacionadas ao tema da 

tecnologia; 

-Conscientizar-se da importância do acesso da tecnologia a 

todas as pessoas. 

- Abordagem teórica prática dos 

efeitos deletérios causados pelo 

uso indiscriminado da 

tecnologia; 

- Abordagem teórica sobre a 

importância de um bom uso da 

tecnologia para o 

aprimoramento dos movimentos 

no cotidiano e nos esporte 

 

 

 



Planejamneto Língua Portuguesa- Professora Sandra 

9.º ano 9.º ano 9.º ano 9.º ano 9.º ano 9.º ano 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS AVALIAÇÃO 

30 / 07 / 2018 

 

Segunda-feira 

PROJETO 

JORNAL Bate papo 

com as e os 

estudantes SOBRE  

SOBRE O 

PROJETO autores  

LITERATURA 

Interagir  com as alunas e os 

alunos RETOMADA dos 

CONTEÚDOS DO 2.º 

BIMESTRE 

 

PROJETO  

Conversas e diálogos 

descontraídos 

 

 PROJETO 

ELABORAÇÃO E 

EXECUÇÃO 

PLANEJAMNETO FEITO 

PELOS ALUNOS 

Sala de aula e Apostila Anglo AUTO – AVALIAÇÃO 

DOS PRÓPRIOS 

ALUNOS SOBRE O 

DESEMPENHO 

DELES NO 2.º BIM. 

31 / 07 / 2018 LEITURA   e 

PROJETO  

 

- Desenvolver com as alunas e 

os alunos HABILIDADES DE 

INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTOS JORNALÍSTICOS 

 

 

Cada estudante LERÁ UMA 

PARTE DO TEXTO 

CONTIDO NA APOSTILA 

 

APOSTILA ANGLO Observação das reações 

dos alunos ao LEREM 

o texto. 

02/ 08 / 2018 

 

 

 

Leitura de texto 

LITERARIO 

 

 

Promover  a leitura e o 

entrosamento dos alunos com o 

texto  

 

Roda de conversas e 

atividades  em grupos. 

 

Texto da apostila Anglo 

páginas 6 até 11 

 

Analisar a leitura de 

cada aluno. 

06 / 08 / 2018 

 

Segunda-feira 

ORAÇÕES 

SUBORDINADAS  

- Praticar leitura oral e 

expressiva de textos com 

VERBOS 

E ORAÇÕES 

SUBORDINADAS 

 

Os alunos lerão em voz alta 

um aluno de cada vez. 

Páginas: 12 até 25. 

Apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis e borracha. 

Poemas da apostila Anglo. 

 

Ouvir a leitura dos 

alunos e orientá-los 

quanto entonação e 

expressividade quando 

necessário. 

07 / 08 / 2018 

 

 

terça-feira 

Interpretação e 

compreensão de 

textos com 

VERBOS E 

ORAÇÕES 

SUBORDINADAS 

 

 

Aperfeiçoar a leitura e 

interpretação de TEXTOS e 

ENUNCIADOS de QUESTÕES 

Verificar a fruição da leitura 

das(os) alunas(os). 

VERBOS DE COMANDO  

VERBOS NO   MODO 

IMPERATIVO 

Fazer a leitura individual e 

coletiva dos textos contidos 

na apostila Anglo. 

Realização das atividades 

das páginas: 12 até 25. 

 

Apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis e borracha. 

Poemas da apostila Anglo. 

 

 

Olhar o caderno e a 

apostila de cada aluno 

para verificar quais os 

acertos e dúvidas que os 

alunos tiveram ao 

realizarem as tarefas. 

http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro


09 / 08 / 2018 

quinta-feira 

Redação / produção 

de texto 

ARGUMENTAÇÃ

O 

 

Praticar a escrita de diversos 

gêneros textuais, tais Como 

artigos 

 

Escrever UM TEXTO 

Dissertativos a partir da 

leitura de diversos 

TEXTOS. Realizar as 

atividades. PÁGINAS: 26 

ATÉ 32 

Apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis e borracha. 

Poemas da apostila Anglo. 

Ouvir a leitura oral dos 

TEXTOS produzidos 

pelos alunos; 

Analisar os TEXTOS 

elaborados pelos 

alunos. 

13 / 08 / 2018 

Segunda-feira 

 

ELABORAR UM 

seminário 

Identificar TEXTOS DE opinião 

 

 

Identificar UM TEMA DE 

seminário 

Exercícios da apostila anglo 

PÁGINAS: 26 ATÉ 33 

 

 

Correção de exercícios 

da apostila 

      

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS AVALIAÇÃO 

14 / 08 / 2018 

terça-feira 

A LINGUAGEM 

usada EM editorial 

PERCEBER O TIPO de 

LINGUAGEM utilizada EM 

editoriais 

LER E PRODUZIR 

TEXTOS 

JORNALÍSTICOS 

Exercícios da apostila anglo 

PÁGINAS: 26 ATÉ 33 

Correção de exercícios 

da apostila 

16 / 08 / 2018 

quinta-feira 

VERBOS   / 

IMPERATIVO 

Identificar verbos  NO 

IMPERATIVO 

Identificar em uma oração  

VERBOS NO 

IMPERATIVO 

Exercícios da apostila anglo Correção de exercícios 

da apostila 

20 / 08 / 2018 

 

segunda-feira 

VERBOS   / 

SUBJUNTIVO 

 

VERBOS   / 

ADVÉRBIO 

Identificar verbos 

 

VERBOS   / SUBJUNTIVO 

Identificar em uma oração 

VERBOS 

Páginas: 33 até 41 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis e 

borracha. 

 

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila Anglo. 

21 / 08 / 2018 Arguição sobre o  

LIVRO 

 

CLUBE DA 

ESQUINA OS 

SONHOS NÃO 

ENVELHECEM 

 

TERÇA-FEIRA 

3.º BIMESTRE 

 

VERIFICAR A 

COMPREENÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO dos alunos  

ao lerem o LIVRO:  

 

A partir da leitura do livro, 

discutir a temática do livro, 

em sala de aula, para que os 

alunos escrevam seus 

próprios TEXTOS de 

ANÁLISE SOBRE A 

OBRA. 

LIVRO:  Avaliar a capacidade de 

cada aluno ao criarem 

um texto DE ANÁLISE 

DE OBRA 

LITERÁRIA. 

http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro


  

 

 

23 / 08 / 2018 

quinta-feira 

PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

 

 

Ler e compreender textos  

 

 

A partir da leitura dos textos 

em sala de aula os alunos 

escreverão textos 

Página: 47 E 53 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis e 

borracha. 

Avaliar a capacidade de 

cada aluno ao criarem 

uma tirinha 

27 / 08 / 2018 

segunda-feira 

 

 

ORAÇÕES 

SUBORDINADAS   

EM NARRATIVAS  

Compreender o conceito 

ORAÇÕES SUBORDINADAS 

 

Identificar PRONOMES Páginas: 54 até 66 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis e 

borracha. 

Avaliar a forma como 

os alunos e alunas 

identificam os 

TEXTOS 

NARRATIVOS 

28 / 08 / 2018 

 

terça-feira 

TEXTOS COM 

ORAÇÕES 

SUBORDINADAS 

 

Praticar a leitura  DE TEXTOS  Ler JORNAL  COMO 

SUPORTE DE DIVERSOS 

GÊNEROS TEXTUAIS 

 

 

APOSTILA ANGLO  E 

JORNAIS IMPRESSOS 

EXERCICIOS DA 

APOSTILA ANGLO 

30 / 08 / 2018 

quinta-feira 

ORAÇÕES 

SUBORDINADAS 

NA LINGUAGEM  

Reconhecer textos jornalístico e 

o tipo de linguagem usada em 

jornais 

LER OS DIVERSOS 

TEXTOS E IDENTIFICAR 

OS TIPOS DE 

LINGUAGENS OS 

ALUNOS PESQUISARÃO 

JORNAIS EM CASA E 

TRARÃO PARA A SALA 

DE AULA 

APOSTILA ANGLO  páginas: 

66   até 81  E JORNAIS 

IMPRESSOS PESQUISADOS 

PELOS ALUNOS 

EXERCICIOS DA 

APOSTILA ANGLO 

03 / 09 / 2018 

segunda-feira 

NOTÍCIAS: 

TEXTOS DO DIA 

A DIA 

Reconhecer textos jornalísticos e 

o tipo de linguagem usada em 

jornais 

Ler e identificar textos no 

cotidiano 

Páginas: 82 até 86 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis. 

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades 

04 / 09 / 2018 

 

terça-feira 

NOTÍCIAS E 

COTIDIANO 

TEXTOS DO 

COTIDIANO 

CRÔNICAS 

Ler e identificar textos no 

cotidiano 

Ler e identificar textos no 

cotidiano 

Páginas: 82 até 86 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis. 

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades 

9.º ano 9.º ano 9.º ano 9.º ano 9.º ano 9.º ano 

http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro


DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS AVALIAÇÃO 

06 / 09 / 2018 

quinta-feira 

textos  Diferenciar textos  

 

Ler diversos textos  Páginas: 87 até 94 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis. 

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades 

10 /09 / 2018 

segunda-feira 

 

 

 

TEXTO de 

LITERATURA 

CONHECER   TEXTO 

LITERARIO 

TEXTO de 

LITERATURA 

Páginas: 87 até 94 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis e 

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

11 /09 / 2018 TESTES bimestrais TESTES  bimestrais TESTES bimestrais TESTES bimestrais Avaliar os alunos 

conforme a realização 

dos TESTES 

13 /09 / 2018 

 

quinta-feira 

 

 

NARRATIVAS 

FICCIONAIS: 

PISTAS E  

LEITURA E 

INTERPRETAÇÃO de 

TEXTOS 

LEITURA E 

INTERPRETAÇÃO de 

TEXTOS 

Páginas: 87 até 94 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

17 /09 / 2018 

segunda-feira 

REVISÃO DE 

ORAÇÕES 

SUBORDINADAS 

ORAÇÕES SUBORDINADAS IDENTIFICAR O USO 

DAS PREPOSIÇÕES EM 

TEXTOS 

DIVERSIFICADOS 

Páginas: 95 até 107 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

18 /09 / 2018 

 

terça-feira 

ORAÇÕES 

SUBORDINADAS 

ORAÇÕES SUBORDINADAS  

IDENTIFICAR O USO 

DAS PREPOSIÇÕES EM 

TEXTOS 

DIVERSIFICADOS 

Páginas: 95 até 107 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

      

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS AVALIAÇÃO 

20 /09 / 2018 

quinta-feira 

PROVA ANGLO PROVA ANGLO PROVA ANGLO PROVA ANGLO PROVA ANGLO 



24 /09 / 2018 

segunda-feira 

PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

 

COM ORAÇÕES 

SUBORDINADAS 

PRODUZIR TEXTOS COM 

RESPALDO NA REALIDADE 

CONTEXTUALIZAR A 

REALIDADE EM 

TEXTOS PRODUZIDOS 

PELOS ALUNOS 

Páginas: 108 até 114 da 

apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

25 /09 / 2018 

terça-feira 

PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

 

ORAÇÕES 

SUBORDINADAS 

PRODUZIR TEXTOS COM 

RESPALDO NA REALIDADE 

CONTEXTUALIZAR A 

REALIDADE EM 

TEXTOS PRODUZIDOS 

PELOS ALUNOS 

Páginas: 108 até 114 da 

apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

27 /09 / 2018 

quinta-feira 

PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

 

DA REALIDADE 

PARA A 

IMITAÇÃO 

PRODUZIR TEXTOS COM 

RESPALDO NA REALIDADE 

CONTEXTUALIZAR A 

REALIDADE EM 

TEXTOS PRODUZIDOS 

PELOS ALUNOS 

Páginas: 108 até 114 da 

apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

1.º / 10 / 2018 

segunda-feira 

PROVAS 

BIMESTRAIS 

PROVAS 

BIMESTRAIS 

PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS 

BIMESTRAIS 

1.º 10 / 2018 

segunda-feira 

PROVAS 

BIMESTRAIS 

PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS 

BIMESTRAIS 

02 / 10 / 2018 

terça-feira 

PROVAS 

BIMESTRAIS 

PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS 

BIMESTRAIS 

04 / 10 / 2018 

quinta-feira 

FIM DO segundo 

BIMESTRE 

FIM DO 3.º BIMESTRE FIM DO 3.º BIMESTRE FIM DO 3.º BIMESTRE FIM DO 3.º 

BIMESTRE 

08 / 10 / 2018 

segunda-feira 

RECESSO 

ESCOLAR 

RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR 

09 /10 / 2018 

terça-feira 

FIM DO 

TERCEIRO 

BIMESTRE   / 3.º 

Bim. 

FIM DO 3.º BIMESTRE RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR 



11 / 10 / 2018 

quinta-feira 

RECESSO 

ESCOLAR 

RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR 

 

 


