Cronograma de Avaliação do 9º ANO
Votuporanga, 07 de Junho de 2018.
Srs. Pais e Responsáveis,
Pedimos atenção aos recados.










Período de Avaliações nos dias 14 a 20/06. Abaixo encontram- se as datas e os conteúdos a serem estudados. As avaliações
acontecerão no período final das aulas, a partir da 10h até 12h. A frequência às aulas regulares é indispensável no processo de
aprendizagem. Fiquem atentos quanto aos atrasos, faltas, datas e conteúdos.
Os alunos durante o período de avaliação terão aulas correspondentes aos horários do dia, sendo necessário trazer o material.
Após o intervalo acontecerão as avaliações, e não estarão dispensados para ir embora.
Aproveitamos para lembrar que o único motivo da prova substitutiva é em caso de doença com atestado médico, que deve ser
apresentado na secretaria com até 48h após a prova.
Segue também as datas das respectivas devoluções das notas, que estarão disponíveis no site para consulta.
Durante a avaliação o aluno usará apenas lápis, borracha e caneta. As mochilas permanecerão na frente da sala, caso o aluno aja
em desacordo com as regras pré-estabelecidas e seja comprovado atitude de cola, a prova será retirada e a nota será zerada
sendo o pai avisado da ação do filho.
Período de recuperação: Acontecerão nas aulas do professor. Portanto não atrase. As demais aulas seguirão normais. Os alunos
que não estão de recuperação farão as provas como atividades avaliativas, podendo aumentar as notas. Para a recuperação cairá
o conteúdo do bimestre todo (conteúdo das duas provas).
Disciplina

Conteúdo

Prova

Entrega
da nota

Recuperação

Historia

Guerra de Canudos. Revolta da Vacina. Revolta da Chibata.
Guerra do Contestado. Revolta do Juazeiro.
Os alunos serão avaliados com atividades paralelas.
Capítulo 6: Estrutura da matéria (pág 64 a 76) e caderno
Páginas 52-59, 131 e 132.
Capítulos 5 e 6- Aspectos do desenvolvimento da população
européia, Revolução Industrial e desenvolvimento da Europa,
geopolítica e mudanças de fronteiras, Muro de Berlim, Guerra
fria, Unificação da Itália e Alemanha, Nazismo, Fascismo,
Planos Marshall e Trumam, mais aulas expositivas, caderno e
exercícios propostos.
Estudo das forças; Trabalho; Potência.
Interpretación de texto; Expresión de finalidade; Heterogenéricos
y heterosemánticos; Vocabulário: Sensaciones, emociones y
sentimentos; Maneiras de expresar saudade.
Equações do segundo grau; Problemas envolvendo equações
do segundo grau; Sistemas do segundo grau; Equações
biquadradas; Funções do primeiro e segundo grau; Gráficos da
função.
Barroco no Brasil - p. 20-24.; Música brasileira do Império ao
romantismo - p. 25-27.; Missão artística francesa no Brasil e
academicismo - p. 28-30.; Hinos pátrios - p. p. 32-33.
Período composto por coordenação- tipos de orações
coordenadas; Período composto por subordinação- tipos de
orações subordinadas; Orações subordinadas substantivas;
Orações subordinadas adverbiais: causais, condicionais,
concessivas, finais e temporais.
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Religião
Química
Inglês
Geografia

Física
Espanhol

Matemática

Artes
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