PLANO DE ATIVIDADES DIFERENCIADAS
9º ano do Ensino Fundamental
1º Bimestre / 2020

DESCRIÇÃO
ATIVIDADE DIFERENCIADA

DISCIPLINA

Atividade diferenciada 1: Escolha um cantor,assista na

VALORES

3,5

internet a performance dele(a)e de sua opinião em forma de
video.
INGLÊS

Atividade diferenciada 2: Atividade pág 21 fazer em dupla

3,5

na sala em folha de papel almaço.

Atividade diferenciada 3: Monte um pequeno cartaz com o
seu cantor(a) ,ator ,atriz ou outro tipo de expressão artística, com
imagens
Atividade diferenciada 1: Avaliação Diferenciada – Potências
e Raízes.

3,0

Atividade diferenciada 2: Avaliação Diferenciada – Equações

2,5

2,5

do 2º grau.
MATEMÁTICA

Atividade diferenciada 3: Simulado.

1,0

Atividade diferenciada 4: Avaliação Diferenciada – Tarefas

4,0

da Apostila e Caderno.

PRODUÇÃO DE
TEXTO

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

Avaliação diferenciada 1: conto fantástico.

3,0

Avaliação diferenciada 2: Roteiro de uma cena de cinema.

3,0

Avaliação diferenciada 3: Livro do Bimestre A caverna, de Toni
Brandão.

4,0

Avaliação diferenciada 1: Produção em equipe de uma
apresentação sobre globalização.

5,0

Avaliação diferenciada 2: Avaliação escrita sobre as
apresentações. (Individual com consulta).

2,0

Avaliação diferenciada 3: Participação, apostila com os
exercícios completos, pesquisas, tarefas e sumários.
(Individual).

2,0

Avaliação diferenciada 4: Análise de reportagens sobre o
processo de globalização. (duplas ou trios).
Avaliação diferenciada 1: Avaliação do Caderno de História
Individual.

1,0

Avaliação diferenciada 2: Avaliação da apostila: sublinhada,
com devidas anotações e exercícios.

2,0

Avaliação diferenciada 3: Revisão individual, manuscrita (em
folha almaço) ou digitado.

2,0

2,0

Avaliação diferenciada 4: Realizar em dupla um mapa
conceitual em sala de aula com o tema a escolher da segunda
unidade o assunto de acordo com a preferência do aluno deverá
conter imagens neste mapa.
Avaliação diferenciada 5: Trabalho referente a montagem de
uma charge utilizando personagens como Mafalda, Hagar,
Snoppy entre outros. Os alunos deverão trazer impresso as
imagens destes personagens e em sala criar os balões de diálogo
com situações históricas podendo utilizar a unidade 1 ou 2.

2,0

2,0

Observações: em todas as atividades a pontualidade na entrega
é fundamental para avaliação assim como capricho e o conteúdo
a ser pesquisado.
Avaliação diferenciada 1: Prática de laboratório (teoria dos
erros).
FÍSICA

Avaliação diferenciada 2: Prática de laboratório.

2,0
2,0

Avaliação diferenciada 3: Avaliação diferenciada com
consulta.
Avaliação diferenciada 1: Roteiro de aula prática: O trabalho no
laboratório e queima da parafina.

6,0

Avaliação diferenciada 2: Apresentação em grupo dos
resultados do experimento realizado em casa.
APRESENTAR EM 26/3.

2,0

Avaliação diferenciada 3: Roteiro de revisão para a prova.
ENTREGAR EM 14/4.

2,0

Tarefas solicitadas e entregues (iPad).

2,0

2,0

QUÍMICA

Apostila completa com a correção dos exercícios.

EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA

EDUCAÇÃO FÍSICA

Avaliação diferenciada: As atividades são desenvolvidas
semanalmente, com avaliações de resultado e participação nas
aulas. Por isso, neste 1º bimestre, a nota está relacionada à
frequência do aluno.

2,0
10,0

Avaliação diferenciada 1: Participação: os alunos serão
avaliados conforme o desenvolvimento nas atividades, interesse
e participação.

3,0

Avaliação diferenciada 2: Paródia: Criação de uma paródia
entregue em vídeo ou áudio.

7,0

RELAÇÃO DE CONTEÚDOS PARA AS PROVAS
Série: 9º ano Ensino Fundamental
1º Bimestre / 2019
INGLÊS




Unidade 1 – 2.
Genero musical.
Adjetivos agradáveis e desagradáveis.



Interpretação de texto.



Morfologia e sintaxe (revisão).



Regência verbal e regência nominal (revisão).






Equações do 1º grau
Potenciação
Radiciação
Fatoração





Palavras.
lincadas(adição/contraste/oposição/conclusão).
Modals (should/must/have to/can).

LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA
 Equações do 2º grau
 Fórmula resolutiva de equações do 2º grau
 Aplicações da equação do 2º grau

GEOGRAFIA
 Unidades 1 e 2 – Temas 1, 2, 3 e 4
 Geopolítica e conflitos atuais, conceito de geopolítica, áreas estratégicas do globo, desigualdades regionais,
diplomacia e organizações militares, globalização, fluxos de globalização, impactos ambientais e
globalização cultural.







HISTÓRIA
 Fim da Monarquia de D. Pedro II

Questões Militares Religiosas do período

Guerra do Paraguai
Perseguição a Maçonaria

Padroado Régio

Motivos que levaram ao fim da Monarquia no
Brasil

República da Espada
Revisão que será corrigida em sala na semana
anterior a prova, bem como a participação do
Bingo de revisão.
Estudar o roteiro que será colocado no caderno.
Exercícios da apostila e trechos sublinhados na
apostila.

FÍSICA


Prova Bimestral – Módulo 1



Conceitos Básicos



Unidade:



1. Introdução a Física



. Unidade 1



Tema 1 Estados físicos da matéria e suas



QUÍMICA

propriedades (p. 6 – 9)


Tema 2 Mudanças de estado físico (p.10 - 17)



Tema 3 Modelos atômicos (p.19 – 25)



Tema 4 Elementos químicos e tabela periódica
(p.25 - 30).

2. Introdução a Cinemática

EDUCAÇÃO FÍSICA



Esportes alternativos.
Conversas e Diálogos sobre temas atuais.

