CURSO E COLÉGIO OFICINA
CALENDÁRIO E CONTEÚDO
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Prezadas Famílias,
Este ano voltamos nossos olhares para nós mesmos, refletimos sobre nosso processo de construção cultural e
social. Entregamos-nos sem reservas, talvez ao que de mais precioso tenhamos: o direito de desejarmos, sonharmos.
Inventamos, reinventamos e estamos chegando ao final de 2018.
Vivenciamos todos os projetos, os conteúdos destinados a cada série estão sendo concluídos, portanto é de
grande importância atentarmos para esse documento, a fim de nos organizarmos melhor para esta etapa final.
Nessa comunicação vocês encontrarão todas as informações referentes a avaliações finais da unidade III e
também das provas finais, previamente divulgadas nos calendários publicados e entregues aos estudantes.
O tempo é de organização, cuidado e concentração.
Para os que não precisarão de prova final, muitos afetos e até o próximo ano.
Para os que precisarão ficar mais um tempo na retomada de conteúdos é fundamental disciplina e organização
para conclusão dessa etapa.
Contem conosco sempre.
Um abraço fraterno,
Coordenação Pedagógica (Têca)
Orientação Pedagógica (Cristiane Beserra)

Produção Textual
Língua Portuguesa
História / Espanhol
Geografia / Inglês
Ciências / Geometria
Matemática
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29/11 (5ª feira)
30/11 (6ª feira)
01/12 (sábado)
03/12 (2ª feira)
04/12 (3ª feira)
05/12 (4ª feira)

07h30min às 10h
07h30min às 10h
07h30min às 10h
07h30min às 10h30min
07h30min às 10h30min
07h30min às 10h30min
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CONTEÚDOS PARA PROVA FINAL
Ciências







Sistema nervoso e endócrino (órgãos, estruturas e doenças relacionados a cada sistema)
Genética – conceitos básicos, cariótipo, 1ª Lei de Mendel, grupos sanguíneos e fator Rh
Divisão celular – conceitos básicos e sua função para os seres vivos
Fluxo de matéria energia nos ecossistemas
Ciclos biogeoquímicos
Problemas ambientais (desmatamento, queimadas, aquecimento global, efeito estufa)
* Modelo de Dalton
* Propriedades da matéria (ponto de fusão, ebulição e densidade)
* Sistemas materiais
* Separação de misturas
* Radioatividade

Espanhol








Interpretación de Texto
Los pronombres complementos
Artículo Neutro
Los heterogenéricos
Apócope
Los numerales
Vocabulário diverso

Geografia
A construção da Geopolítica global

* Estado-Nação
* Povo
* Soberania
* Hegemonia
* Diplomacia

O mundo pós-Guerra Fria
 Construção do sistema capitalista
* Fases do capitalismo
* As revoluções industriais
 As grandes guerras mundiais
 O mundo socialista e a formação do Estado de BemEstar Social
 A bipolarização mundial:
* Socialismo x Capitalismo
* Otan e Pactos de Varsóvia
* A corrida armamentista e espacial
Geopolítica do mundo atual
 Conceitos geopolíticos:
* Território e territorialidade
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Relações econômicas, políticas, culturais e
religiosas no mundo globalizado
Os principais organismos multilaterais do mundo
atual:
* Acordo de Bretton Woods
* Fundo Monetário Internacional
* Banco Mundial
* Organização Mundial das Nações Unidas
* Organização do Comércio Mundial

- As áreas estratégicas no mundo
- Tensões e conflitos no mundo atual
* Guerra ao terror

CURSO E COLÉGIO OFICINA
Continente Europeu em toda sua diversidade









Localização do continente europeu
Aspectos naturais da Europa
As diversas culturas do continente europeu
As mudanças populacionais do continente europeu
Os atuais conflitos da Europa
Os problemas atuais relacionados a imigração
Os problemas relacionados ao racismo e a xenofobia
Rússia: Potência regional

União Europeia – um poderoso bloco econômico
 A inserção da União Europeia dentro do mundo
atual
 Desigualdades e desafios do bloco econômico

 As questões demográficas do Japão e dos Tigres
Asiáticos
 O processo histórico, a formação do Japão e dos
Tigres asiáticos
 As principais transformações políticas e sociais do
Japão pós 2ª Guerra Mundial
 A formação dos Tigres e Novos Tigres asiáticos
 O Japão e os Tigres asiáticos dentro no mundo atual
China






O processo histórico da formação do território chinês
O processo de abertura econômica da China
Os aspectos demográficos da China
O crescimento econômico chinês
O papel da China dentro do mundo globalizado

Japão e os Tigres asiáticos
 Os aspectos físicos do Japão e sua influência nas
atividades econômicas

História
 Brasil:
* Desenvolvimento econômico da colônia
 A cana-de-açúcar e o impulso agroexportador
 A mineração e a renovação da cobiça lusitana
 As culturas auxiliares e de subsistência: a
economia colonial para além da superficialidade
 As drogas do sertão e o novo comércio de
especiarias
 A pecuária: de cultura auxiliar a uma das bases
da economia brasileira
 O sistema de plantation
 Os processos de sertanização do Brasil
(entradas, bandeiras e demais formas de
interiorização da colonização
 A União Ibérica e seus impactos na colonização
* Sociedade colonial
 Casa grande e senzala: dois “Brasis”, vários
“Brasis”
 A escravidão moderna e seus aspectos
fundamentais e peculiares no Brasil colonial
 Os homens livres
 Estrutura
social
do
Brasil
colonial:
convergências e peculiaridades
 Algumas das origens da sociedade de privilégios
no Brasil
 Domínio e interações
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 O papel da Igreja Católica: domínio moral e
modelagem cultural (missões jesuítas e
catolicismo urbano)
 EuropÁfricAmérica: os “inclassificáveis”
* Processo de Independência do Brasil
 Características do sistema colonial
 As transformações europeias no fim da Era
Moderna e as contradições e limitações do
sistema colonial
 As rebeliões coloniais e anticoloniais no
Brasil
 Os caminhos para a Independência do Brasil:
da vinda da Família Real à ruptura
* Primeiro reinado
 A consolidação da Independência
 A Constituição de 1824 – a manutenção do
absolutismo no Brasil
 A Confederação do Equador: o coro dos
descontentes
 Crise e fim do Primeiro Império Brasileiro
 Geral:
* Revoluções inglesas
 Conflitos religiosos e políticos
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 O processo revolucionário e suas fases
(Revolução Puritana, República de Cromwell,
restauração Monárquica e Revolução Gloriosa)
 Consequências do processo revolucionário
inglês
* Revolução industrial
 Inglaterra: berço da revolução
 As fases da revolução e suas características
 As mudanças sociais e urbanas
 As difíceis condições de vida dos trabalhadores
dentro e fora das fábricas

* Revolução francesa e Império Napoleônico









O estado absolutista na França
A França pré-revolucionária
Os “três estados” e as condições sociopolíticas
A Revolução e seus caminhos
As realizações do governo napoleônico
A política externa
Apogeu e queda do Império
O Congresso de Viena e a Santa Aliança

*

Colonização inglesa e processo de
Independência das colônias inglesas na
América

* Iluminismo
 As origens do pensamento iluminista e seus
precursores
 Principais pensadores iluministas: Voltaire,
Montesquieu e Rousseau
 Adam Smith e o liberalismo econômico
 O Despotismo Esclarecido

 O processo colonizador inglês
 A negligência salutar e a mudança de postura
da Coroa Britânica
 O processo de Independência
 A influência iluminista, a Constituição e o
nascimento dos EUA

Matemática
 Potenciação e Radiciação, Equação do 2o Grau
 Equações Biquadradas e Irracionais, Função do 1o e do 2o Grau
 Porcentagem, Juros, Estatística, Probabilidades

Geometria
 Razão e Proporção, Teorema de Tales, Semelhança de Triângulos
 Relações Métricas no Triângulo Retângulo, Razões Trigonométricas
 Polígonos Regulares, Áreas

Língua Portuguesa















Noções de estudos literários; noções de gêneros textuais;
Leitura e interpretação de textos variados;
Leitura das obra literárias:
Odisseia, de Homero.
Vilarejo, de Raphael Montes.
Contos extraordinários de Edgar Allan Poe;
Retalhos, de Craig Thompson;
Bom dia camaradas, Ondjak.
Aspectos linguísticos:
Concordância nominal;
Concordância verbal;
Funções morfológicas, sintáticas e semânticas de termos; expressões e de orações subordinadas.
Período simples e período composto.
Orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adverbiais.
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Produção Textual


Dissertação argumentativa

Inglês
A2+















Present Continuous (future arrangements)
Celebrations (christmas, halloween, etc)
Shoud
Health (headache, medicine, etc)
Simple Past
Already, Yet
Fan Activities (put up posters, get an
autograph, etc)
Past Continuous
When / While
Present Perfect (ever, never)
Travel (book a flight, catch a train, etc)
Might
Extreme Sports (Kite Surfing, White Water
Rafting, etc)
Habits (hang out, work out, etc)

B1




Past Simple and Past Continuous
Present Perfect
Passive Voice







Prepositions
Relative clauses
Conditionals: Zero, first and second
Relationship related words
Technology related words

B1+

Vocabulary






Unit 1: People-related words.
Unit 3: Health-& Fitness-related words.
Unit 5: Success- & Ambition-related words.
Unit 7: Natural Disaster-related words.
Unit 11: Crime-related words.

Grammar
 Unit 2: Used to, Would, Be would to, Get used





to.
Unit 4: Future forms and time expressions.
Unit 6: Question tags.
Unit 8: The passive.
Unit 12: Inversion and ‘It’s (about/high) time’
sentences.

OBSERVAÇÕES:
1. Será beneficiado com critério de aproximação para 21 pontos o aluno com valores relacionados com a
aprendizagem que totalizem 20,5 pontos (vinte inteiros e cinco décimos) ficando liberado da prova final.
Caso o aluno precise fazer a prova final, o cálculo do valor necessário será feito seguindo a seguinte fórmula:
P.F = 50 – (M.C. x 7,0) = PONTOS NECESSÁRIOS
3
P.F = PROVA FINAL
M.C = MÉDIA DE CURSO (média aritmética das três unidades)
2. Sobre o Conselho de Classe:
 A função do Conselho de Classe é referendar o resultado obtido pelo aluno, em cada disciplina, e avaliar o
seu desempenho.
 Todos os alunos serão avaliados quantitativamente e qualitativamente pelo Conselho de Classe.
 Ao propor alguma aproximação, o Conselho de Classe avalia, principalmente, se o aluno adquiriu prérequisitos necessários naquela disciplina, além de considerar o empenho, interesse, participação e frequência
do aluno, demonstrados durante o curso.
 Encerrado o Conselho de Classe o resultado apenas pelo Serviço de Orientação torna-se oficial.
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1. Resultados:
 28/11/18 (4ª feira) – 08 horas – III UNIDADE.
 06/12/18 (5ª feira) – 09 horas – Resultados das Provas Finais, requerimento de revisão de provas.
 06/12/18 (5ª feira) – a partir das 14h – Revisão de prova e inscrição para recuperação.
4. Sobre a Revisão das Provas Finais:
 Os professores só poderão atender os casos de revisão de provas no dia e horário determinados.
 As provas poderão ser revisadas por qualquer professor do respectivo Departamento.
 A revisão é apenas da Prova Final, exclui testes e provas de outras unidades, inclusive testes e provas da 3ª
unidade.
 A revisão de provas só poderá ser feita entre ALUNO e PROFESSOR.
5. Data para matrícula dos alunos aprovados:
 14/12/2018 (6ª feira).
6. Início da recuperação – 07/12/2018 (6ª feira).
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