
REUNIÃO DE FAMÍLIAS
9º ANO - 2019



Dinâmica da Reunião



ARTE
Professora Sandra



▪ Arte contemporânea
▪ Dadaísmo 
▪ Marcel Duchamp entre 

outros
▪ Objeto (estudo do 

conceito e 
analogias)

▪ Ready mades 
(apreciação de obras 
e prática)

▪ Projeto Mala de 
viagem

      1º trimestre

Arte Co
ntempor

ânea



“As relações que a POP ART 

estabeleceu com a sociedade na 

década de 60, podem ser 

transferidas para a sociedade 

atual? De que maneira a arte 

POP pode se relacionar com o 

nosso cotidiano e com a 

sociedade em geral?”

2º trimestre

POP ARTPOP ARTE

POP ARTe

POP ART

POP ARTE



▪ Projeto Parede-Grafite
▪ De que maneira podemos 

relacionar a arte 
urbana com as 
inquietações do mundo 
contemporâneo?

▪ Pesquisa e discussão 
sobre o tema

▪ Prática 
artística(técnica e 
experiência)

Grafite
3º trimestre

Grafite



INGLÊS
Professor André



Projeto “Advertisement”

1º Trimestre

Produção escrita: textos publicitários e textos instrucionais.
Estratégias de escritor: antecipação, planejamento de texto, revisão autônoma e 
reescrita.

Produção oral: gravação de um vídeo de propaganda sobre um produto criado 
pelos alunos.

Leitura e análise: textos publicitários, textos instrucionais e textos informativos 
sobre técnicas de propagandas.

Compreensão auditiva: vídeos e áudios autênticos de propagandas de produtos e 
textos informativos sobre técnicas de propagandas.

Análise e reflexão sobre a língua: imperative verbs, adjective order e passive 
voice.

https://classroom.google.com/u/0/g/tg/MzY2MTAyMzc3N1pa/NjUzNjc0MTUzMFpa#NjQ3NjI2NTg2


Projeto “Unexplained Mysteries of the World”

2º Trimestre

Produção escrita: artigo sobre um mistério inexplicado. Estratégias de escritor: 
antecipação, planejamento de texto, revisão autônoma e reescrita.

Produção oral: gravação de uma apresentação em slides sobre um mistério 
inexplicado.

Leitura e análise: leitura de textos informativos sobre mistérios inexplicados.

Compreensão auditiva: áudios e vídeos autênticos sobre mistérios inexplicados.

Análise e reflexão sobre a língua: modal verbs para especulação (presente e 
passado) e second conditional para situações imaginárias.



Projeto “Short Movie”

3º Trimestre

Produção escrita: escrita de roteiros de curta metragem. Estratégias de escritor: 
antecipação, planejamento de texto, revisão autônoma e reescrita.

Produção oral: gravação de um vídeo de curta metragem.

Leitura e análise: leitura de textos de roteiro de longa e curta metragem.

Compreensão auditiva: áudios e vídeos autênticos de longa e curta metragem.

Análise e reflexão sobre a língua: reported speech, reporting verbs e third 
conditional para situações imaginárias no passado.



Phonetics

SHEEP SHIP CHEAP CHIP

/ʃiːp/ /ʃɪp/ /tʃiːp/ /tʃɪp/

TREE FREE THREE

/triː/ /friː/ /θriː/



International Phonetic Alphabet

IPA



MATEMÁTICA
Professora Rita



Matemática 

- Todos podem aprender Matemática. 

- Erros são valiosos.

- Perguntas são realmente importantes.

- A Matemática envolve busca de sentido, conexões e 

comunicação.

- A aula de Matemática envolve aprendizado, não 

apenas o desempenho.

- Profundidade é mais importante que rapidez.



1º Trimestre
Paralelismo

● Teorema de Tales

Semelhança de figuras geométricas
Semelhança no triângulo retângulo

● Relações métricas no triângulo retângulo
● Teorema de Pitágoras

Potenciação e radiciação
● Potências e notação científica 
● Radiciação: propriedades e cálculos com radicais

Equações e fatoração
● Equações do 2º grau e literais
● Produtos notáveis e fatoração

Áreas
● Área de polígonos
● Área de círculo e perímetro de circunferência

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=teorema+de+pitagoras&source=images&cd=&cad=rja&docid=h-lJbDP4ZHyYAM&tbnid=0QK-wxmRtBvDSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dm.ufscar.br/hp/hp0/hp0.html&ei=R6ZJUZH2NYTs8wSVkIDwCw&bvm=bv.44011176,d.eWU&psig=AFQjCNHHYQB1Br82ejkGLNmLM9kp-k61aw&ust=1363867584123936


Volume
● Volume de bloco retangular, prismas e cilindro
● Unidades de medidas de comprimento, área e volume

Equações e sistemas de equações do 2º grau
● Equações de 2º grau, literais, biquadrada e irracional
● Sistemas de equações do 1º grau e do 2º grau

Geometria dedutiva
● Dedução de fórmulas e demonstrações 

Ângulos
● Polígonos e circunferência

Matemática Financeira
● Juros, aumentos e descontos
● Juros simples e compostos

2º Trimestre



Trigonometria no triângulo retângulo
● Seno, cosseno e tangente

Números e operações
● Conjuntos numéricos e reta numérica

    

Estatística
● Contagem de possibilidades

● Probabilidade

Álgebra
● Funções e gráficos

3° Trimestre

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=conjuntos+num%C3%A9ricos&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gml5hOlSQ5DILM&tbnid=zwE5Eao0-V-keM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.grupoescolar.com/pesquisa/conjuntos-numericos.html&ei=w65JUaaEMYe-8ASvk4CwAw&bvm=bv.44011176,d.eWU&psig=AFQjCNHerpk9jzoKvPI3OYoGDd_1Z_ctKw&ust=1363869757378924


EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor Diogo



Na Santi, desenvolvemos uma cultura que 

 busca garantir o espaço da diversidade, 

democracia e autonomia. Nossa expectativa é 

que os alunos sejam capazes de tomar decisões e 

solucionar problemas do seu cotidiano e de seu 

ambiente, buscando uma formação ética e 

reflexiva.

Educação Física Escolar



Objetivos: 
● Participar de atividades corporais, manter relações equilibradas e 

construtivas com os colegas, respeitando as características físicas e o 

desempenho de cada um;

● Entender as diferentes manifestações da cultura corporal sem 

discriminação nem preconceito, valorizando e participando delas;

● Ter acesso à cultura do movimento, conhecendo a história, as regras 

e as curiosidades sobre jogos, esportes, atividades rítmicas e 

expressivas, ginástica e lutas;

● Desenvolver as capicacidades: motora, cognitiva, afetiva e social, 

com criticidade.

Educação Física Escolar



1º Trimestre 

Esportes
Ginástica de condicionamento físico
estações de trabalhos musculares e cardio
Treinamento funcional

2º Trimestre

Esportes
Oficina de dança -Hip Hop

3º Trimestre

Esportes
Lutas, UFC
Histórico - filosofia da luta;
Regras,

Educação Física Escolar



Perguntas



LÍNGUA PORTUGUESA
Professora Luciana



Caderno Virtual de LP no Classroom



▪ 1º momento (disparador): levantamento de conhecimentos 
prévios, revisão, levantamento de hipóteses, problematização...

▪ 2º momento (realização): constituição de acervo, leitura, 
produção, exercício...

▪ 3º momento (fechamento): reescrita, conclusão, 
sistematização, generalização...

Metodologia de trabalho



Produção de Texto Literatura Gramática (descritiva)

1º trimestre Artigo de Divulgação 
Científica
(polifonia: senso comum e 
discurso de autoridade, 
elementos didatizantes, 
hipertexto, paráfrase)

“A Hora da Estrela”, Clarice 
Lispector
(revelação, transfiguração, linguagem, 
metalinguagem)

Revisão em Morfologia e 
Sintaxe
(Transitividade Verbal, Tipos de 
Sujeito, Vozes Verbais)

2º trimestre Ensaio
(representação da realidade, 
expressão da subjetividade e 
sensibilização do leitor)

“K, relato de uma busca”, 
Bernardo Kucinski 
(ficção autobiográfica, literatura e 
resistência)

“Morte e vida severina”, João 
Cabral de Melo Neto 
(figuras de linguagem, paisagem, 
deslocamento, identidade, travessia)

Orações Coordenadas

Orações Subordinadas 
Adverbiais

Orações Subordinadas 
Adjetivas

3º trimestre Debate
(oralidade, pauta de fala, 
referenciação, argumentação e 
contra-argumentação)

Miniaula 
(oralidade, esquema e 
explicação, critérios de sucesso)

“Persépolis”, Marjane Satrapi
(representação da mulher, identificação, 
ressignificação)

Orações Subordinadas 
Substantivas

Revisão

Panorama anual do curso de LP - 9o ano de 

2019
Representações da realidade



CIÊNCIAS
Professor Stefan



● Introdução da Química e Física – 
desde as suas origens – Relação 
com a Alquimia, Medicina e outras 
áreas.

● Como conflitos e guerras podem 
influenciar o pensamento científico 
humano, causando mudanças 
importantes para seu 
desenvolvimento (1ª e 2ª Guerras, 
Revolução Francesa, Russa, outras).

● Biossegurança em laboratório.

● Química e Física moderna – 
Conceitos diversos.

1º TRIMESTRE



● Problematização dos Estados 
Físicos dos elementos com o 
cotidiano humano.

● Introdução de Tabela Periódica e 
sua caracterização.

● Elementos radioativos benefícios 
e problemáticas na sua utilização.

● Elementos ácidos e alcalinos 
(bases), características e 
problemáticas na sua utilização.

1º TRIMESTRE



● Aprofundamento da Tabela Periódica – 
Metais, Gases Nobres, outros...).

● Problematizações e reflexões sobre a 
utilização de produtos químicos no 
nosso cotidiano (economia, indústria 
química e farmacêutica).

● Conexões de Física e Química com 
temas do cotidiano, como Astronomia.

● O conceito de Velocidade e 
Aceleração na física, suas 
características, problemáticas e 
aplicações no cotidiano.

2º TRIMESTRE



● O conceito de Força na Física, 
suas características, 
problemáticas e aplicações no 
cotidiano.

● Relações entre Física permeada 
e Química.

● Relação dos tipos de Ondas 
físicas com o cotidiano (a música 
- ondas sonoras, eco, 
reverberação, tecnologias na 
área da saúde, militar e outras).

3º TRIMESTRE



● O conceito de Ótica 
dentro da Física, suas 
características, 
problemáticas e 
aplicações no cotidiano.

● O conceito de Mecânica 
na Física, suas 
características, 
problemáticas e 
aplicações no cotidiano.

3º TRIMESTRE



                 FIM...



ESPANHOL
Professora Débora



● Compreender o que ouvem, comunicar-se, 

produzir textos e desenvolver na leitura o 

olhar crítico;

● Gramática dentro do estudo dos gêneros; 

● Proposta de ensino em situações reais de uso 

e materiais autênticos; 

● Uso do idioma na sala de aula.

Eixos do Ensino do Espanhol na Santi



Leitura: textos informativos sobre os temas escolhidos por eles para 

desenvolver suas campanhas, análise de modelos de cartazes

Produção escrita: registro de pesquisa  e produção de texto 

informativo e cartaz de campanha educativa a partir dela.

Compreensão auditiva: reportagens temáticas e campanhas 

educativas.

Produção oral: vídeo para campanhas educativas.

O que se aprende: pesquisar, organizar ideias e produzir textos 

autorais; revisão do pronome complemento e Presente do indicativo; 

Presente do subjuntivo e verbos no Imperativo.

1º Trimestre
Projeto - Campanhas educativas



2º Trimestre
Projeto - Revista literária

Leitura: diferentes gêneros textuais - Poesias, contos, letras de 
músicas. Leitura de paradidático - Don Quijote de la Mancha.

Produção escrita: diferentes gêneros para produção da revista, a 
partir de interesses e escolhas individuais.

Compreensão auditiva: contos e poesias, música, entrevistas com 
autores.

O que se aprende: usar conhecimento tecnológico para produção 
da revista; revisar e ampliar conteúdos aprendidos para a produzir 
diferentes gêneros - coletivo e individual; apreciar autores hispânicos 
e sua produção literária; verbos no Pretérito Imperfeito do 
Subjuntivo e Condicional.

.



3º Trimestre
Projeto - Charlas TED

Leitura: instruções para produção das apresentações no formato 
TED.
 
Produção escrita e oral: processo de escrita da apresentação e 
preparo pessoal para a apresentação oral.
 
Compreensão auditiva: apresentações TED.
 
O que se aprende: preparar-se para uma apresentação formal 
em outro idioma. Revisão individual de conteúdos a partir das 
demandas que surgem durante o processo de produção da 
apresentação.
 



3º Trimestre
Projeto Charlas TED

Por que trabalhar com as TEDs 
- Habilidade importante a ser desenvolvida - apresentar-se em 
   público
- Parte de uma produção textual desafiadora
- Apresentação que traz necessidade de preparo cuidado
- Mobilização de saberes – coloca em prática todo conhecimento 
  adquirido e o amplia
- Permite o desenvolvimento de um trabalho mais individualizado
- Trabalha com as 4 destrezas: escutar, ler, escrever e falar

 



3º Trimestre
Projeto Charlas TED

Resumo do percurso: 
● Disparo vem a partir de uma TED e texto transcrito
● Série de fichas de observação de apresentações selecionadas 

a partir de objetivos específicos
● Como escolho o que falar? 
● Escolhido o tema, hora de pesquisar
● Iniciar a produção escrita, produzir pequeno vídeo

■ Orientações individuais
■ Pauta coletiva 

● Produção em diferentes versões
● Preparo de apoio visual com seleção cuidadosa de imagens
● Preparo pessoal para a apresentação
● Apresentação para o fundamental 2.
● Charla TED 2018

 



https://docs.google.com/file/d/1w7PrvMuf5yQZ87tMa3Q5tr1BOBOXIL3W/preview


Perguntas



GEOGRAFIA
Professora Andréa



VELHA ORDEM MUNDIAL (GUERRA FRIA)
●Antecedentes das guerras mundiais (Política Imperialista, partilha da 
África)

●Cenário geopolítico das Guerras Mundiais.
●Pós Guerra – Mudanças profundas na Europa
●Reordenamento de forças (conferência Yalta e Potsdam).
●Doutrina Truman  Plano Marshall
●Divisão da Alemanha e da capital Berlim: Oriental e Ocidental
●Construção do Muro de Berlim
●Instrumentos ideológicos da Guerra Fria

CRISE DO SISTEMA SOCIALISTA
●Rússia e Europa Oriental
●A Rússia e o fim da União Soviética 
●Formação da CEI
●Nova Ordem Mundial

1º trimestre 



EUROPA
●Aspectos físicos 
●A consolidação econômica, social e política da hegemonia europeia e a crise 
contemporânea;

●As diferenças entre a Europa Ocidental e o Leste europeu;
●Os blocos econômicos de poder e a União Europeia (UE);
●Os desafios contemporâneos da UE (desemprego, migrações, aumento de 
desigualdades e tensões geopolíticas);

●A questão das migrações e dos refugiados: um mundo em deslocamento.

JAPÃO
●Aspectos físicos: instabilidade  geológica
●Os condicionantes históricos para a centralidade econômica, social e política 
japonesa na Ásia

●Período do Shogunato / Era Meiji
●Reconstrução do Japão (milagre Japonês)

2º trimestre 



TIGRES ASIÁTICOS
●Formação dos Tigres no contexto da Guerra Fria
●Os investimentos dos EUA e do Japão nos Tigres Asiáticos
●Primeira e Segunda Geração dos Tigres Asiáticos

CHINA
●Governo de Mao Tsé-Tung (“o grande salto para frente”, a revolução cultural 
e a opressão do sistema Comunista Chinês)

●Governo de Deng Xiaoping:  abertura econômica e criação do socialismo de 
mercado com a criação das ZEEs.

●Desigualdades regionais 

CONFLITOS GEOPOLÍTICOS
●As principais regiões e zonas de conflito geopolítico da atualidade;
●As principais guerras na sociedade contemporânea;
●Um exemplo de região em conflito geopolítico: o caso do Oriente Médio.

3º trimestre



Debate









HISTÓRIA
Professor Lucas



● Compreender os diferentes projetos 
políticos presentes em uma Revolução;

● Analisar os interesses presentes na 
Revolução Francesa;

● Diferenciar o projeto de república no Brasil 
e na França;

● Perceber a ação política como tentativa de 
transcendência;

● Compreender a transformação proposta 
pela Revolução Russa.

1º Trimestre



● Compreender a relação entre terra e 
poder na República Velha;

● Analisar as tensões presentes durante a 
Era Vargas;

● Perceber as tensões políticas e sociais 
que levaram ao golpe militar;

● Refletir sobre a resistência e a 
colaboração da população com o regime 
militar;

● Refletir sobre a Doutrina de Segurança 
Nacional.

2º Trimestre



● Refletir sobre as diferentes concepções 
de democracia;

● Pensar sobre as diferentes maneiras de 
se fazer política.

● Compreender as mobilizações operárias 
do começo do século XX;

● Compreender o impacto econômico, 
político e social de uma Guerra;

● Analisar a função das imagens na 
mobilização de massas;

● Perceber as diferentes práticas políticas 
articuladas no fascismo.

3º Trimestre



Design Thinking / Lab de Projetos
Professor Fabio Silveira



https://docs.google.com/file/d/1wUYFGZZjeRyBTGOmUi6HCPxXqOwzfcXn/preview


Perguntas


