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ARTE 
(9º ANOS A, B, C, F) 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Arte e Multimídia 
 

Compreenda as imagens e seus 
contextos, podendo criar a partir de 
elementos combinados de arte e 
tecnologia. 

Arte contemporânea 

 

Aprecie e interprete o fazer artístico e 
reflita sobre o que é arte contemporânea. 

Personagem: expressões corporais; ação 
e espaço 

Caracterize uma personagem teatral, seja 
criando no corpo ou apenas em seu 
rosto, transformando suas expressões. 

Representação: linguagem visual. 
 

Explore suas potencialidades expressivas 
em suas diferentes produções sendo elas: 
a pintura, o desenho, a instalação, a 
performance, a fotografia, a arte digital e 
poesia concreta. 

Família de instrumentos musicais 
 

Reconheça os instrumentos musicais e 
saiba diferenciá-los de acordo com suas 
especificidades de origem sonora e 
material, percebendo suas estruturas e 
organizações buscando desenvolver a 
capacidade de observação e 
reconhecimento. 

Linguagem da música nova e 
experimental 
 

Produza música através da 
experimentação, criação e realização de 
registros e acompanhamentos na 
execução de músicas, visando a 
improvisação, interpretação e criação 
musical. 

Arte e Tecnologia 
 

Amplie suas possibilidades expressivas e 
reflexivas no processo de criação de arte 
contemporânea, ressignificando os 
elementos presentes no dia a dia a partir 
de suas próprias necessidades 
expressivas. 

Arte conceitual 
 

Reflita sobre o ambiente, assim como a 
violência, o consumo e a sociedade. 

Performance e happening 
 

Expresse-se de forma a combinar as artes 
visuais, teatro e música, desafiando as 
definições habituais de arte, rompendo 
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barreiras e desenvolvendo habilidades, 
cognição e atitudes.  

Intervenções 
 

Realize ações criadoras que os levem a 
experimentar e ter autonomia, 
participando de situações de 
aprendizagem provocadoras e 
instigantes. 

Ação corporal e física 
 

Experiencie a expressividade dos 
movimentos, das relações entre arte e 
vida e explore as linguagens cênicas, 
pensando no ator/ bailarino como um 
investigador sistemático da linguagem 
do corpo. 

Dança e movimento 
 

Possa se expressar de forma livre e 
dinâmica utilizando os movimentos da 
dança. 

Dança contemporânea e movimentos 
populares 
 

Explore o corpo e seus movimentos 
como uma linguagem de conhecimento e 
expressão. 

Coreografias 
 

Faça combinações de movimentos e crie 
sequências coreográficas. 

Técnicas: jogos, expedição cultural, e o 
fazer artístico. 
 

Use o teatro como expressão artística, 
estando apto a criar, expressar e pensar. 

Emoji: Principais características e 
exercício de criação. 
 

Conheça o contexto histórico e principais 
características dos emojis. 
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ARTE 
(9º ANOS D, E) 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Arte de Vanguarda/ Realismo - 
Narrativas Visuais: 
 
Emoji -  Contexto Histórico, Principais 
Características, e Exercícios de Criação 
(Festa Junina);  
 

Conheça o contexto histórico, principais 
características dos Emoji; 
 

Arte de Vanguarda/ Realismo - 
Narrativas Visuais: 
 
História em Quadrinhos (HQ) - Contexto 
Histórico, Principais Características, 
Exercícios de  Criação; 

 

Conheça o contexto histórico, principais 
tipos de HQ e crie personagens 
utilizando-se de técnicas de 
Desenho/Esboço;  
 

Arte de Vanguarda/ Realismo - 
Narrativas Visuais: 
 
Fotografia - Contexto Histórico, 
Principais Características, Exercícios de  
Criação; 

Conheça o contexto histórico, visualize 
obras de importantes artistas da área da 
Fotografia e vivencie a prática de retratar 
de forma "artística".  
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CIÊNCIAS 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

As substâncias e as misturas 
  

Compreender o processo de formação 
das substâncias e misturas. 

Processo de separação de misturas Entender os processos utilizados na 
separação de misturas. 

Reações químicas Compreender o processo de classificação 
das reações, as leis que regem as reações 
químicas além da capacidade de resolver 
o processo de balanceamento das reações 
químicas. 

Lei da Conservação da Energia Compreender que não é possível criar 
energia, somente transformá-la ou 
transferi-la para um corpo. Entender a lei 
da conservação da massa e a lei das 
proporções constantes (Lei de Proust). 
Perceber a importância das fontes de 
energia utilizadas no cotidiano. 

Funções químicas Entender as diferenças entre ácidos, sais, 
bases e óxidos. 

O estudo do movimento Compreender os conceitos de 
velocidade, aceleração. M.R.U. e 
M.R.U.V., além de resolver exercícios 
com os conceitos apresentados. 

A queda dos corpos Analisar e compreender os fenômenos 
que envolvem a queda dos corpos, além 
de resolver exercícios com os conceitos 
apresentados. 

Grandezas escalares e vetoriais Diferenciar as grandezas escalares das 
grandezas vetoriais. 

As forças Entender o conceito de força, a medida 
de forças, o atrito e a inércia dos corpos. 

As Leis de Newton Analisar e compreender as diferenças 
entre as leis propostas por Newton e 
suas características. Entender como estas 
Leis estão presentes no cotidiano. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Consciência Corporal; 
Exercícios de Aquecimento e 
Alongamento corporal. 

Amplie sua consciência corporal; 
Reconheça os movimentos do 
aquecimento e alongamento corporal; 
Estabeleça relações entre o aquecimento 
e alongamento corporal com a prática da 
atividade física e dos esportes; Realize 
movimentos de aquecimento e 
alongamento ampliando sua 
flexibilidade; Conheça e reproduza os 
principais objetivos do aquecimento e 
alongamento. 

Handebol: 
Histórico do esporte; 
Características e regras básicas; 
Fundamentos básicos do drible, passe, 
recepção e arremesso; 
Jogo adaptado. 

Conheça a história do esporte enquanto 
parte da cultura corporal; Vivencie 
aspectos básicos dos fundamentos 
(movimentos + regras) de esportes 
coletivos e individuais trabalhados como 
conteúdo específico; Realize os 
fundamentos básicos drible, passe, 
recepção e arremesso; Recrie o jogo, 
repensando as regras e os objetivos do 
jogo; Relacione aspectos do esporte com 
os jogos, experimentando vivências 
lúdicas. 

Tênis de mesa: 
Histórico do esporte; 
Características e regras básicas; 
Fundamentos básicos; 

Conheça o histórico do tênis de mesa; 
Identifique as principais regras do tênis 
de mesa; Execute o saque e a recepção no 
tênis de mesa; Realize um jogo adaptado 
de acordo com as regras básicas do tênis 
de mesa. 

Danças criativas jogos de expressão 
corporal; 
Dança circulares; 
Movimentos básicos; 
Sequência coreográfica de uma dança. 

Conheça o histórico do tênis de mesa; 
Identifique as principais regras do tênis 
de mesa; Execute o saque e a recepção no 
tênis de mesa; Realize um jogo adaptado 
de acordo com as regras básicas do tênis 
de mesa. 
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GEOGRAFIA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Aspectos gerais do continente asiático – 
aspectos naturais: relevo, hidrografia, 
clima e vegetação; 

Analise os componentes físico-naturais 
da Ásia e os determinantes histórico-
geográficos de sua divisão; 

Regionalização do continente asiático; Identifique as transformações territoriais, 
considerando o movimento de fronteiras, 
tensões, conflitos e múltiplas 
regionalidades da Ásia; 

Aspectos populacionais e econômicos da 
Ásia; 

Perceba como se deu a composição e a 
distribuição da população asiática 
relacionando aos problemas encontrados 
na economia e na política; 

Formação histórica e territorial do 
Oriente Médio; 
Demografia do Oriente Médio; 

Reconheça as características de países do 
Oriente Médio em seus aspectos 
populacionais, políticos e econômicos, e 
compreenda as desigualdades sociais e 
econômicas decorrentes dos conflitos ali 
existentes; 

Atividades econômicos do Oriente 
Médio; 

Compreenda os impactos do processo de 
industrialização na produção e 
circulação de produtos e culturas no 
Oriente Médio; 

Aspectos políticos da Palestina: conflitos 
entre árabes e israelenses; 

Entenda a existência do conflito, sua 
evolução histórica e a situação atual; 

Aspectos naturais da Oceania: relevo, 
hidrografia, clima e vegetação; 

Analise os componentes físico-naturais 
da Oceania e os determinantes histórico-
geográficos de sua divisão; 

Aspectos demográficos da região da 
Oceania; 

Perceba como se deu a composição e a 
distribuição da população da Oceania 
relacionando aos problemas encontrados 
na economia e na política; 

Atividades econômicas da região da 
Oceania. 

Identifique a importância da produção 
agropecuária na sociedade urbano-
industrial da Oceania relacionando a 
utilização do turismo e recursos naturais 
como fonte de renda. 
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HISTÓRIA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

 Revolução Russa: 
- A Rússia no final do século XIX e início 
do século XX. 
- As Revoluções de 1917. 
- A formação da URSS. 

Perceba os principais aspectos sociais da 
Rússia czarista; entenda os principais 
aspectos da Revolução socialista na 
Rússia. 

 O mundo entre guerras: 
- Os EUA na década de 1920. 
- A Crise de 1929 e seus efeitos. 
- O New Deal; 
- A ascensão e as principais 
características dos regimes totalitários 
(nazismo, fascismo e stalinismo). 

Conheça os contextos europeu e 
estadunidense na década de 1920; 
perceba que, com o término da Grande 
Guerra, os EUA desapontaram como 
grande potência mundial; Compreenda 
os principais aspectos envolvendo a 
Crise de 1929; Entenda ascensão e as 
características dos principais regimes 
totalitários do período. 

A Década de 1920 no Brasil: 
- Modernismo. 
- Tenentismo: conceito e principais 
levantes (1922, 1924 e Coluna Prestes).  
- As eleições brasileiras de 1929 e o 
Golpe de 1930. 

Conheça os aspectos da sociedade 
brasileira na década de 1920; Analise os 
principais fatores que provocaram a crise 
da República oligárquica e compreenda 
as principais características do Golpe de 
1930;  

O Período Vargas (1930 -1945): 
- Governo Provisório (1930-1934).  
- Governo constitucional (1934-1937). 
- O Estado Novo (1937-1945). 

Entenda principais características 
políticas, econômicas, sociais e culturais 
do período ditatorial do Estado Novo e 
entenda a importância do rádio como 
meio de comunicação no Brasil a partir 
da década de 1930. 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945): 
- As origens e o início e os principais 
fatos da Segunda Guerra. 
- O cessar fogo e os tratados de Paz. 
- A participação brasileira na guerra. 
- Os efeitos da Guerra para o Brasil. 

Conheça o contexto europeu que 
propiciou o início da Segunda Guerra 
Mundial, compreenda o 
desenvolvimento das batalhas durante a 
Segunda Guerra; Relacione os 
acontecimentos de diferentes partes do 
mundo que influenciaram o desfecho do 
conflito e compreenda a importância e as 
consequências da participação do Brasil 
no conflito. 

 A Guerra Fria:  
- Origens e conceito . 
- Principais fatos e conflitos relacionados 

Entenda os principais aspectos da 
Guerra Fria; Compreenda a relação entre 
a Guerra Fria e a corrida tecnológica; 
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à Guerra Fria. Analise os conflitos entre Israel e 
Palestina, Revoluções Chinesa e Cubana 
e a Guerra do Vietnã e a sua relação com 
a Guerra Fria e perceba a relação entre a 
Guerra Fria e os movimentos 
revolucionários da época. 
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INGLÊS 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Present Perfect or Simple Past? Trace as diferenças gramaticais e de 
situações de uso entre Presente Perfeito e 
Passado Simples. 

Suffixes, Prefixes Faça uso adequado de sufixos e prefixos 
reconhecendo novo vocabulário. 

Relative Pronouns 
 

 Faça conexão entre frases usando os 
pronomes relativos. 

First Conditional 
 

Leia e escreva hipóteses usando a 
Primeira Condicional. Reconheça regras 
gramaticais e de situações de uso. 

Vocabulary: kinds of movies Adquira e reconheça vocabulário novo 
(tipos de filmes) através da leitura de 
textos. 
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MATEMÁTICA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Resolução de Problemas Resolva situações-problema por meio de 
equações do 2º grau, compreendendo os 
processos a serem utilizados.  

Relações entre raízes e coeficientes de 
uma equação do 2º grau 

Compreenda a relação entre as raízes e 
os coeficientes de uma equação do 2º 
grau e saiba resolvê-la aplicando essas 
relações 

Resolução de equações biquadradas e 
irracionais 

Encontre a solução de equações 
biquadradas e irracionais.  

Sistemas de equações do 2º grau 
 

Resolva sistemas de equações que 
recaem em uma equação do 2º grau 

Ideia de função afim 
 

Compreenda a noção de função pela 
interdependência de variação de 
grandezas 

Representação gráfica de uma função 
afim 

Construa o gráfico de uma função afim 

Função afim (lei de formação da função, 
variáveis, notação f(x), valor de uma 
função, zero, variação e estudo do sinal 
de uma função afim) 
 

Reconheça uma função afim por meio do 
seu registro algébrico e gráfico, 
compreenda a ideia de zero da função 
afim e saiba encontrá-lo, reconheça 
quando uma função afim é crescente ou 
decrescente. 

Função quadrática (concavidade da 
parábola, zeros de uma função 
quadrática, coordenadas do vértice) 

Identifique uma função quadrática por 
meio do seu registro algébrico e gráfico 
 

Construção do gráfico de uma função 
quadrática 

Represente graficamente uma função 
quadrática 

Ponto de máximo e ponto de mínimo de 
uma função quadrática. 
 

Compreenda termos como concavidade, 
zeros de uma função, vértice do gráfico, 
valor máximo e valor mínimo de uma 
função quadrática.  

Razão entre segmentos proporcionais 
 

Compreenda as ideias de razão entre 
medidas de segmentos de retas e 
segmentos proporcionais 

Teorema de Tales 
 

Entenda e aplique o Teorema de Tales 
para resolver situações-problema 

Teorema da bissetriz interna 
 

Compreenda o teorema da bissetriz 
interna e utilize-o na resolução de 
problemas 
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Semelhança de triângulos 
 

Identifique triângulos semelhantes 
segundo cada caso de semelhança 

Triângulo retângulo (elementos de um 
triângulo retângulo, relações métricas de 
um triângulo retângulo) 

Compreenda o teorema fundamental de 
semelhança de triângulos e saiba aplicá-
lo para resolver problemas.  

Teorema de Pitágoras e suas aplicações 
(diagonal de um quadrado e altura de 
um triângulo equilátero) 

Utilize o Teorema de Pitágoras na 
determinação das medidas dos lados de 
um triângulo retângulo 
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PORTUGUÊS 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Classificação das O.S. Adverbiais. Identifique e classifique as O.S. 
Adverbiais. 

O tempo e o espaço de um Conto 
(gênero). 

Reconheça o tempo cronológico e 
psicológico e saiba empregá-los no conto. 

Classificação das Orações: 
Coordenadas Sindéticas e Assindéticas. 

Reconheça as conjunções e suas funções 
nas orações coordenadas sindéticas e 
empregue corretamente a pontuação 
nas coordenadas assindéticas. 

Adjetivos Pátrios. Empregue adequadamente os adjetivos 
pátrios simples e compostos. 

O enredo e as personagens de um conto. Construa a estrutura de um enredo no 
conto. 

Classificação das figuras sintaxe: 
polissíndeto, assíndeto, zeugma 

Reconheça, identifique e empregue 
adequadamente as figuras de sintaxe. 

Processo de formação de palavras na 
construção do texto. 

Conheça e distinga os processos de 
formação de palavras (sufixos, prefixos, 
derivações etc). 

Literatura: Viagem ao centro da Terra e 
O meu pé de laranja lima 

Compreender o enredo das narrativas, 
as virtudes presentes nas personagens e 
demais elementos que compõem as 
histórias. 

  

 

 

 


