
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

ANO DE ENSINO: 9º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

Habilidade Desenvolvida: (EF09ER01) Analisar princípios e orientações para o cuidado da Vida nas 

diversas tradições religiosas e filosofias de vida. 

Objetivos: Promover a autorreflexão sobre o sentido da Vida, autoestima e compromisso pessoal na 

elaboração e realização de um projeto de vida. 

DIA 1 - Análise filmográfica: “Um Amor para Recordar” 

Sinopse: Ambientado em uma pequena cidade da Carolina do Norte, Um Amor para Recordar conta a 

história de um rapaz rico, Landon Carter, que não tem fé e a filha do pastor da cidade, Jamie Sullivan, uma 

moça conservadora e religiosa. Os dois jovens são um o oposto do outro: ela é séria e pensa no futuro, ao 

contrário dele, o garoto mais popular da escola. Essa é a comovente história de Landon Carter, o rapaz mais 

popular da escola, desajustado e agressivo, que se apaixona por Jamie, uma menina que vive em outro 

mundo, filha do pastor da cidade, estudiosa e compenetrada. Jamie nunca imaginou conversar com Landon, 

quanto mais se apaixonar por ele. Mas o destino que os uniu, também vai lhes pregar uma peça. O romance 

entre Landon e Jamie será um amor para recordar. 

Gênero: Drama / Romance             Duração: 101 min      Ano de lançamento: 2002 País: EUA 

Classificação: Livre 

 

ATIVIDADES: 

I. Assistir ao filme (Acessar https://vimeo.com/197234123 ou no link da escola) 

II. Responda às seguintes questões propostas para análise reflexiva sobre o filme: 

1. Faça uma análise sobre os personagens principais, destacando seus aspectos sóciofamiliar e 

psicológicos: 

A) Landon:  

B) Jamie:  

2. Identifique no filme três momentos em que podemos observar a prática do bullying. 

3. Por que Jamie não se incomodou com os comentários pejorativos que Landon fez sobre ela enquanto 

conversavam no ônibus escolar? O que você acha da postura dela? 

4. Qual a comparação que Jamie fez em relação a Deus? 

5. Assim como Jamie, elabore a sua “Lista de objetivos na Vida”! Escreva no mínimo 10 objetivos para 

que sirvam como motivação em seu projeto de Vida. 

6. Que mensagem o filme lhe deixou? 

7. Faça um desenho sobre o trecho do filme que você mais se emocionou e lhe fez refletir. Escreva uma 

palavra relacionada a sua reflexão! 

 

* Observação: Filme disponível no site https://vimeo.com/197234123 (domínio público). As respostas às 

questões 5, 6 e 7 são subjetivas.

https://vimeo.com/197234123
https://vimeo.com/197234123
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9º ANO  

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA PORTUGUESA 

LIVRO DIDÁTICO:  SE LIGA NA LÍNGUA  

Habilidade Desenvolvida: (EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos 

explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos. 

 

 

Dia 1: 

- Leitura de texto do gênero Carta Aberta.   

- Leitura das páginas 48,49 e 50. Para maiores informações, se possível, acesse o site indicado na p.49. 

> Reflexão: Você conhece algum idoso? O que eles estão sentindo com essa pandemia do Coronavírus 

que estamos presenciando? Por que eles são considerados como grupo de risco? 

 

Dia 2:  

- Compreensão do texto. Troque ideias com colegas e/ou parentes próximos. 

- Leitura e realização das atividades propostas nas páginas 50 e 51. Responda às questões em seu 

caderno.  

 

 

Dia 3: 

- Argumentação. Gênero textual Carta Pessoal. Quais as características de uma carta aberta? Faça um 

mapa mental com as informações do livro didático. 

- Leitura das páginas 51 e 52 / Realização das atividades das páginas 51 e 52. 

 

 

Dia 4: 

- Leitura de texto complementar do gênero Carta Aberta. Leia atentamente. 

- Leitura das páginas p.53, 54 e 55 / Realização das atividades propostas nessas páginas. Responda às 

questões em seu caderno. 

> Reflexão: Você tem um animal de estimação? Por que é importante termos cuidado com os animais? 

 

 

Dia 5: 

- Compreensão do texto. Troque ideias com colegas e/ou parentes. 

- Leitura da página 56 e 57 / Realização das atividades das páginas 56 e 57. 

>Desafio:  Onde devem aparecer localidade e data de uma Carta Aberta? 

 (procure nas páginas estudadas) 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.F.M PROF. JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA 

        Rua: Profº Freire Campello, 282 – Jardim Eulália 

 

ANO DE ENSINO: 9° Ano 

  

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA  

LIVRO DIDÁTICO: Matemática – 9° Ano – Bianchini – Editora Moderna  

Habilidades Desenvolvidas:  

HCEF09MA01T: Diferenciar número racional de número irracional 

HCEF09MA02T: Localizar números reais na reta numérica, por meio de construção geométrica 

 

 

Dia 1:  

- Números naturais e números inteiros  

- Leitura das páginas 12 e 13 / Realização dos exercícios propostos 1 e 2 da página 

13   

  

Dia 2:   

- Números Inteiros e números racionais 

- Leitura das páginas 13, 14 e 15 / Realização dos exercícios propostos 3, 4, 5 e 6 da 

página 15   

  

Dia 3:  

- Número racional  

- Leitura das páginas 16 e 17 / Realização dos exercícios propostos 7, 9, 10 e 12 da 

página 17   

  

Dia 4:  

- Número racional 

- Leitura da página 18 e 19 / Realização dos exercícios propostos 13,14,15 e 16 da 

página 20 

  

Dia 5:  

- Número irracional 

- Leitura das páginas 29 e 30 / Realização dos exercícios propostos 39, 40 e 41 da 

página 32   
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9º ANO  

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

LIVRO DIDÁTICO: História, Sociedade e Cidadania 

Habilidade Desenvolvida: (EF09HI02) Compreender os ciclos da história republicana. (EF09HI05) 

Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e avaliar as 

contradições e impactos. 

 

Dia 1: 

- Refletir sobre a exclusão política, social e econômica de grupos da sociedade brasileira e identificar 

reações ao autoritarismo e descaso dos governantes. 

- Leitura das páginas 27 e 28. 

- Realização da atividade 3 da página 39. 

 

Dia 2:  

- Identificar disputas territoriais entre governos estaduais, sertanejos pobres, indígenas, fazendeiros e 

capital estrangeiro. Refletir sobre a questão do acesso à terra no Brasil. 

- Leitura das páginas 29 e 30. 

- Realização da atividade “Dialogando” da página 30 e pergunta 4 da página 40. 

 

Dia 3: 

- Identificar o autoritarismo do governo ao implementar medidas para modernizar e higienizar o Rio 

de Janeiro. Compreender os motivos que levaram a população a se revoltar. 

- Leitura das páginas 32 e 33. 

- Realização da atividade “Dialogando” da página 33 e pergunta 5 da página 40. 
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ANO DE ENSINO: 9° ANO  

 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

LIVRO DIDÁTICO: Expedições Geográficas - 9° ano 

Habilidades Desenvolvidas:  

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica, política e 

cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização. 

 

OBSERVAÇÃO: Importante ao realizar a leitura, anotar em uma folha separada as palavras que você 

não conhece e procurar seu significado e realizar as atividades propostas a seguir no caderno. 

 

Dia 1: 

- Leitura e interpretação de texto, gráficos e mapas para compreender que os principais agentes 

promotores da Globalização são hoje as transnacionais e o fluxo de capitas (fluxo de dinheiro) 

- Leitura das páginas 20, 21, 22 e 26/ Realizar o exercício 2 (página 28). 

 

Dia 2:  

- Leitura e interpretação de texto e para compreender o que é a divisão internacional do trabalho e quais 

as consequências das novas tecnologias para os trabalhadores 

- Leitura das páginas 22 a 25/ Pesquisar o que é “uberização do trabalho”. 

Dia 3: 

- Análise e interpretação de informações contidas nos vídeos 

- Assistir aos seguintes vídeos: 

Como a produção do Iphone explica a Globalização: 

https://www.youtube.com/watch?v=VR6JyQD5jrs 

Empregos do futuro: https://www.youtube.com/watch?v=yUC1OX5CkTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VR6JyQD5jrs
https://www.youtube.com/watch?v=yUC1OX5CkTE
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ANO DE ENSINO: 9º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

HABILIDADE DESENVOLVIDA: (HCEF09EF02T) Identificar os elementos técnicos ou técnico-

táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas 

praticadas, bem como diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna 

das categorias de esporte: rede e parede, invasão e combate. 

OBJETIVO: Fazer com que o aluno identifique ao assistir uma partida de vôlei de areia os elementos 

técnicos individuais 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O aluno deverá pesquisar sobre os elementos técnicos individuais de 

vôlei de praia e posteriormente assistir uma  partida da modalidade citada pela TV ou internet e 

identificar os elementos técnicos individuais que compõe o jogo, devendo registrar em uma folha com 

seu nome ,número e ano que posteriormente deverá ser entregue ao professor. 
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ANO DE ENSINO: 9º 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências 
LIVRO DIDÁTICO: Inspire Ciências 

 

 

Habilidade Desenvolvida:  

EF09CI03 – Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição dos átomos e 

moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica. 

 

Dia 1: 

-  Leitura das páginas indicadas e compreender e descrever o conceito de matéria e suas principais 

características. 

 

- Construir a definição de átomo, segundo o conceito atomista.  

 

- Compreender o que são modelos científicos e sua importância para o entendimento e estudos dos 

átomos. 

 

- Leitura da página 86 e 87.  

- O texto produzido deve ser escrito em seu caderno de ciências. Será verificado no retorno das aulas 

presenciais. 

 

Dia 2:  

- Leitura das páginas indicadas, descrever o átomo e suas características segundo modelo de Dalton  e 

Thomson. 

 

- Leitura da página 87 e 88  

-  O texto produzido deve ser escrito em seu caderno de ciências. Será verificado no retorno das aulas 

presenciais. 

 

Dia 3: 

- Leitura das páginas indicadas e descrever a eletrosfera de um átomo. 

- Responder em seu caderno os exercícios 1, 2, 3 da página 93 (0bservação o livro pede em dupla, pode 

fazer individual sem problema). 

 

- Leitura da página 92 e 93  
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9º ano – Ensino Fundamental 

 

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

LIVRO DIDÁTICO: BEYOND WORDS 9 

Habilidades Desenvolvidas: 

(EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e might para indicar 

recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade. 

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge 

Dictionary, Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos 

de interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de 

letramento na Língua Inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 

(HCEF09LI04T) Localizar informações específicas, tanto implícitas como explícitas, em um texto. 

 

Dia 1: 

- LEITURA: Seção “STYLE OF THE GENRE” 

• Pág. 23 – Atividade 1 

Orientações gerais: nesta atividade, o objetivo é que você consiga inferir, criar hipótese, sobre o texto, 

sem recorrer ao uso de tradutor ou dicionário. Topa o desafio?       Se não conseguir, claro, use estas 

ferramentas, mas tente primeiro usar o contexto para construir os significados das palavras que você 

desconhece. 

LINK para o tradutor: https://dictionary.cambridge.org/pt/translate 

LINK para o dicionário: https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-

moderno/dictionary 

 

O que fazer na atividade: leia o texto e responda no caderno a pergunta: “Qual é o objetivo do texto?”. 

 

• Pág. 24 – Atividades 2 e 3 

Orientações gerais: o objetivo destas atividades é reforçar o uso da inferência para a criação de 

significados por meio de um contexto, bem como fazer você treinar o uso de estratégias de leitura 

rápida e detalhada, ao mesmo tempo em que reflete sobre o aumento do consumo de alimentos fora de 

casa, os quais em sua maioria não são saudáveis e podem levar a um aumento da obesidade em jovens 

e adultos. 

 

O que fazer na atividade 2: responda no caderno, de forma dissertativa, as perguntas A e B, escolha 

a imagem que melhor representa o texto na pergunta C, e selecione a alternativa que traz o sinônimo 

da palavra dada, na pergunta D. Localize palavras cognatas (parecidas com outras em português) e 

tente construir o significado das questões por meio de inferência e do contexto. Se precisar de ajuda, 

utilize os LINKS do tradutor e do dicionário. 

 

O que fazer na atividade 3:  

(A) selecione a alternativa que possui o conector que pode substituir a palavra em negrito (“like”) na 

frase em destaque; 

(B) encontre no texto e copie no seu caderno uma frase que tenha a palavra “like” empregada no mesmo 

sentido da frase da pergunta A; 

https://dictionary.cambridge.org/pt/translate
https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/dictionary
https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/dictionary
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(C) reescreva a frase de modo que ela passe a expressar necessidade (obs.: utilize o verbo modal 

“must”); (D) encontre no texto uma palavra amplamente usada nele e que é derivada do adjetivo 

“active”; e 

(E) encontre no texto as informações pedidas e as copie no caderno (I – título; II – breve descrição; III 

– sugestões dadas em itens; IV – tempo verbal usado com maior frequência: presente simples ou 

passado simples [escolher]; V – modo verbal usado com maior frequência: subjuntivo ou imperativo 

[escolher]). 

  

Para expandir seu estudo: a melhor forma de expandir seu vocabulário é realizando leituras dos mais 

diversos textos. Se você gosta de música, pode se divertir enquanto aprende muitas novas palavras 

completando letras no site https://lyricstraining.com/en/ . Selecione uma música, cantor ou banda, nível 

de dificuldade e aprenda jogando!       Para usar pelo smartphone, procure o aplicativo “Aprenda Inglês 

com Música”, do desenvolvedor “LyricsTraining”. 

       

Dia 2:  

- LEITURA: Seção “STYLE OF THE GENRE” 

• Pág. 25 – Atividades 5 e 6 

Orientações gerais: para a realização destas atividades, é importante que você também tente inferir, 

criar hipótese, sobre o texto, sem recorrer ao uso de tradutor ou dicionário. Além disso, é necessário 

que você se recorde de itens e formatos de textos que já viu ao longo de sua vida, uma vez que estes 

conhecimentos prévios lhe ajudarão a identificar pontos importantes para responder as perguntas. Fique 

atento não somente ao texto, mas também às imagens.       

LINK para o tradutor: https://dictionary.cambridge.org/pt/translate 

LINK para o dicionário: https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-

moderno/dictionary 

 

O que fazer na atividade 4: leia o infográfico usando as técnicas de leitura rápida e detalhada, 

localizando palavras cognadas e construindo significados de palavras desconhecidas por meio do 

contexto. Responda as perguntas, segundo o texto, no seu caderno: 

(A) Qual o objetivo do infográfico?; 

(B) Por que comer fora de casa pode não ser um hábito saudável?; 

(C) Quais elementos você pode encontrar neste texto que estão normalmente presentes em 

infográficos?; e 

(D) Como as imagens se relacionam ao tópico do infográfico? 

 

O que fazer na atividade 5: elabore frases relacionadas aos temas dados, expressando a ideia de 

necessidade, por meio do uso do verbo modal “must”. Os temas são: (A) serviços de saúde; (B) 

atividades físicas; e (C) refeições fora de casa. 

 

Para expandir seu estudo: para realizar algumas das atividades desta semana, é preciso saber as regras 

de uso do verbo modal “must”, certo? Se você tem alguma dúvida quanto a elas, assista a essa rápida 

videoaula clicando no LINK: https://www.youtube.com/watch?v=mXsVLVCVmLA .       

 

https://lyricstraining.com/en/
https://dictionary.cambridge.org/pt/translate
https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/dictionary
https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/dictionary
https://www.youtube.com/watch?v=mXsVLVCVmLA
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ANO DE ENSINO 9° 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES 

LIVRO DIDÁTICO: Mosaico Arte 

Habilidade Desenvolvida: EF09AR01SP - Pesquisar, apreciar e analisar fotografia, grafite, escultura, 

intervenção e outras modalidades da arte pública contemporânea em obras de artistas brasileiros e 

estrangeiros e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com 

diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. 

 

 

Dia 1: 

 

- Atividade de leitura sobre “Narrativas Visuais”: observar e descrever (o que há na obra) a obra de 

Saul Steinberg em destaque na página 20/21.  

- Responder: o que você entende a partir da obra? 

 

Dia 2:  

- Fazendo arte abstrata: a partir da imagem que vocês observaram, em 1 folha do caderno de Artes 

vocês criarão sua própria obra com alguém da família de vocês (que esteja em casa com vocês, claro!). 

Vocês criarão um diálogo de sentimentos a partir de linhas. Usem cores diferentes para você e a outra 

pessoa. O “tema” do diálogo será: Como estou me sentindo estando trancado em casa? Pode ser linhas 

onduladas, com pontas, fortes, fracas etc. Por fim, deem um nome a esta obra. 

 

 


