
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 9o 

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: 

 
- Observar as imagens das páginas 24, 25 e 30. 

- Escolha 1 das imagens e escreva 1 poesia sobre a imagem escolhida. 

 
Dia 2: 

- Ao observar o tema do capítulo 1 do livro de vocês (pg 20) vimos que é “Narrativas Visuais”. 

- A partir das atividades 1, 2 e 3, o que vocês entendem por este termo “Narrativas Visuais”? O que 

significa? 
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ANO DE ENSINO : 

9º ano 

9 ano – Ensino Fundamental Ciclo II 

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências 

LIVRO DIDÁTICO: Inspire Ciencias 

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 analise o contexto histórico da ciência e seu desenvolvimento, dando 

destaque a figuras das mulheres na ciência e o desenvolvimento de novos conhecimentos importantes 

para humanidade. 

 
- Cite as descobertas de Marie Curie e sua importância para o conhecimento e comportamento do átomo e 

demais conhecimentos científicos. 

 

 
- Leitura da página 90 e 91. 

- 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 Rutherford e 

Bohr. 

 
- Leitura da página 89 e 92 

- 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 e definir um elemento químico. 

 
- Leitura da página 94 e 95. 
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ROTEIRO DE ESTUDOS DO LIVRO DIDÁTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

ANO DE ENSINO: ( 9º A,B,C,D,E ) nº 02 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS NATURAIS 

LIVRO DIDÁTICO: Inspire Ciências: 9º ano: Ensino Fundamental: Hiranaka, R. Aparecida Bueno 

https://issuu.com/editoraftd/docs/inspire-ciencias-mp-9_divulgacao_1bb54b00464316 Link do 

livro 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Tabela Periódica; Íons, átomos e moléculas; número de massa, 

número atômico, isóbaros, isótopos, isótonos.. 

HABILIDADE DESENVOLVIDA: Conhecer as propriedades da matéria; compreender modelos 

atômicos; identificar e compreender a tabela periódica, para consulta e análise das propriedades 

químicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Definir átomos e elementos químicos a partir de modelos. Classificar 

os elementos químicos da tabela periódica, fazendo uma leitura de dados relativo às suas 

propriedades. Interpretar gráficos de mudanças de estados físicos das substâncias. 

 
Dia 1: Tabela periódica e fórmulas químicas. 

- Leitura das páginas: 97 a 99 do livro de apoio, ver link acima. 

- Faça um breve resumo para estudos.. 

Dia 2: Leitura do livro de apoio página 94 e 95 

Indique os valores que substituem as letras no quadro a seguir: 

 

 

A = massa atômica 

Z = Nº de atômico 

P = Nº de prótons 

n = Nº de nêutrons 

e
- 

= Nº de elétrons 

 
 
 
 

 

a – j – 

b – k – 

c – l - 

d – m – 

e – n – 

f – 
o – 

p – 

r – 
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g – 

h – 

i – 

 

Dia 3: - Leitura das páginas: 94 a 99 do livro de apoio, ver link: 

https://issuu.com/editoraftd/docs/inspire-ciencias-mp-

9_divulgacao_1bb54b00464316 

ou Leitura da Apostila: http://www.ciadeensino.com.br/moodle/mod/folder/view.php?id=50 

- Apostila Química página 25 até página 30. 

 

- Responda o questionário abaixo: 

1. O que é número atômico e número de massa? 

2. Defina Íon Ânion e Íon Cátion. Dê exemplo. 

3. Para os elementos abaixo, diga qual é o número atômico (Z), número de massa (A) e 

número de elétrons (E): 

a. C 

b. Au 

c. Cr 

d. O 

e. N 

f. C 

g. Al 

4. Para os elementos químicos do exercício inferior (29), determine o número de prótons e 

elétrons de cada um. 

5. Defina Isótopos, Isóbaros e Isótonos. 

6. O elemento X é isótopo de □□Ca□□ e isótono de □□K³□. Portanto, o seu número de 

massa é igual a: 

a) 41 b) 40 c) 39 d) 42 e) 20 

 

7. Os grupos, ou famílias da Tabela periódica, são constituídos ou ordenados de quais 

formas? 

8. Pesquisar sobre o isótopo trítio: suas aplicações e prejuízo ao meio ambiente! 

9. Quais são as propriedades físicas dos metais e não metais? 

10. O Hidrogênio (H-1), embora apareça na coluna 1A, não é considerado como um metal 

alcalino. Explique: 

http://www.ciadeensino.com.br/moodle/mod/folder/view.php?id=50
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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: 

- Vamos seguir dando continuidade ao gênero textual Carta Aberta. Leia atentamente o texto. 

- Leitura das páginas 60,61. Observe os argumentos apresentados. Responda às questões em seu 

caderno. 

 
Dia 2: 

- Observe a argumentação desenvolvida nos artigos de opinião “Desperdício nababesco” e 

“Perdendo feio”. Troque ideias com colegas e/ou parentes próximos. 

- Leitura e realização das atividades propostas nas páginas 62 e 63. Responda às questões em seu 

caderno. 

> Releia o quadro da página 63, reflita e responda: “Quais estratégias ajudam o produtor de um 

texto argumentativo a sustentar seu ponto de vista?” 

 
Dia 3: 

- Momento de produção de um texto argumentativo. Leia os textos complementares das p.58 

e 59. Se possível, consulte sites sobre o tema proposto. Inicie o seu planejamento para produção 

de uma Carta Aberta, para tanto, leia atentamente os 11 itens do passo a passo (p.64 e 65). 

Você consegue! É só começar! 

 
Dia 4: 

- Embora sendo gêneros textuais diferentes, eles conversam entre si. Observe os anúncios 

publicitários. 

- Leitura das páginas p.66 e 67. Há um diálogo entre eles e os demais textos apresentados 

anteriormente, cujo tema é o mesmo: A violência contra idoso é crime. Leia-os com atenção e 

responda às perguntas em seu caderno. 

 
Dia 5: 

- Textos Argumentativos – Carta Aberta e Artigo de opinião. 

- Agora, dê início à produção de um Artigo de opinião. Considere várias situações, analise-as, 

reflita, defina a sua opinião. Crie as suas estratégias de argumentação. Busque ser claro ao 

expor suas ideias. Mantenha coesão entre elas. 

- Produza um texto opinativo de no máximo 

30 linhas. Capriche! Parabéns pelo seu 

empenho e dedicação! 
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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 

,numero e ano que posteriormente deverá ser entregue ao professor. 
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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 a Vida e a transcendência no cotidiano. 

 
 

DIA 2 – Leitura, análise reflexiva e síntese pessoal sobre o tema 

A transcendência se mostra… educamos nosso olhar? 
11 de junho de 2014 Artigos, Outros Autores, Qualidade de Vida 

 

O Professor Mário Sérgio Cortella é uma pessoa fora-de-série, palestrante e escritor de primeira linha, e um 
ser humano simpático, boníssimo e que espalha para tudo em seu entorno alegria e otimismo, sabedoria e 
inteligência. E faz da filosofia algo prático e útil. A ele, fica aqui a homenagem, e a você, colega que me lê, a 
recomendação para que conheça seus artigos, livros e palestras. Se quiser dica por onde começar, o livro 
“Não se desespere” é uma pérola. 

Com abraço forte a todos, 

William Douglas 

A transcendência se mostra… Educamos nosso olhar? 

por Mario Sergio Cortella 

Cidade de São Paulo, seis horas da tarde, chovendo sem parar, eu, ainda molhado pela chuva, dentro de um 
trem do metrô lotado, indo para a universidade dar aulas (já entrando na terceira jornada de um longo dia). 
Fome, vontade de tomar um banho, ficar em casa à noite, descansar. 

O trem vai bem devagar (problemas na energização dos trilhos) e, a cada estação, mais gente adentra, 
espremendo-se em pé, segurando sacolas, pastas, bolsas e guarda-chuvas; janelas do vagão fechadas (por 
causa dos trechos ao ar livre do trajeto); ar-condicionado desligado (para economizar eletricidade 
emergencial); calor, abafamento, odores marcantes por todos os lados. 

Meu desejo? Sumir dali, sair de perto, desencostar de tantas pessoas, cheiros, ruídos e suores. Paz, quero 
paz! 

De repente, próximo à porta do vagão, uma mulher com uma criancinha no colo, a pequena com a cabeça 
debruçada por cima do ombro da provável mãe. A menininha olha para mim e, sem razão maior, sorri. 

Pronto. Durante segundos (mas sentidos como uma deliciosa eternidade), desaparecem todos os transtornos 
à minha volta. Não há mais chuva fora, não há mais pressa, não há mais cansaço, não há mais nada, exceto 
uma sensação de encantamento e uma vontade imensa de retribuir o sorriso. Eu o faço e, rápida, a criança 
simula esconder o rostinho com as mãos, agora rindo. 

O trem chega à estação na qual devo descer; saio, reconfortado pelo alcance admirável e profundo de um 
sorriso despretensioso e verdadeiro. Saio, sentindo-me abrigado pela experiência de um mistério que faz 
cessar qualquer turbulência. 

Que experiência foi essa? Durante o caminho até a sala de aula, bastante animado (cheio de anima/alma), 
procurei lembrar-me de outras experiências que tivessem, para mim, o mesmo significado: o encontro (ainda 
que fugaz) com a emoção simples, com a gratuidade amorosa, com o sentimento de proteção de minha 
existência, com a espantosa beleza de algumas coisas e gestos. 

https://williamdouglas.com.br/category/artigos/
https://williamdouglas.com.br/category/artigos/outros/
https://williamdouglas.com.br/category/artigos/qualidade-de-vida/
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Quando pude, antes, viver a mesma experiência que a do sorriso infantil e desprendido? Quando pude, antes, 
experimentar a calma certeza interior de que não estou abandonado à minha própria sorte ou entregue à 
solidão de angústias sem socorro? Quando pude, antes, provar do sabor da alegria compartilhada ou da 
solidariedade sincera? Quando pude, antes, presenciar a formosura do mundo ou a lindeza do que nele está? 

Quando pude? Muitas e muitas vezes; esse mistério se mostrou e se mostra a mim e a todos e todas de 
inúmeras maneiras. Nem sempre o reconheci, nem sempre nele prestei atenção; porém, sempre esteve 
presente. 

Quando, então? 

Quando, por exemplo: 

• da primeira vez que fui ao mar, aos cinco anos de idade, e, olhando aquela imensidão, segurei-me na 

mão de meu pai enquanto pequenas ondas quase me tiravam do lugar (e eu, firmemente desafiante, 

não saía); 

• ainda criança, voltava, saudoso, para o lar, depois de uma temporada de férias em casa de parentes, 

e me regalava preguiçosamente na cama, aspirando os lençóis em busca de um cheiro que só neles 

existia; 

• em noites de frio na infância, minutos antes de dormir, percebia minha mãe, sorrateira, puxar as 

cobertas por sobre o meu peito e, dar-me, de leve, um beijo na testa, enquanto recitava baixinho uma 

oração da qual nunca me separei (“Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou 

a Bondade Divina, guardai-me e protegei-me por todos os dias de minha vida”); 

• nas comemorações de aniversários, com irmãos, parentes e amigos em volta, eu assoprava as 

velinhas (poucas, na época) e sentia um calor dentro do peito que me dava a certeza de ser querido; 

• aos dez anos de idade, fui, ao velório de um amiguinho que se afogara em uma represa e, vi os pais 

dele sendo envolvidos por dezenas de abraços silenciosos e apertados, lágrimas de adultos 

expressando uma dor que era de todos, marcando, para mim, a noção de que se com a morte não nos 

conformamos, ao menos nos confortamos; 

• nasceu meu primeiro filho e, após o parto, sozinho no quarto da maternidade, chorei de gratidão pela 

dádiva de poder, também, desdobrar minha vida (e não me satisfiz com esse primeiro agradecimento, 

pois, outros partos ocorreram, outros choros vieram); 

• ao assistir, ouvir ou ler o noticiário, doem em mim as dores das guerras, das fomes, das epidemias, 

dos desastres ecológicos, das violências físicas ou simbólicas, e me esforço para não me acostumar, 

fraturando minha humanidade; 

• fico extasiado no dia a dia, ao observar que a violeta que plantei renova-se exuberante a cada regada, 

que os gatos de casa se enrolam nos meus pés quando chego, que as brincadeiras familiares na hora 

da refeição vão amalgamando a convivência (às vezes transtornada), que o passar das mãos de minha 

mulher sobre meus cabelos (de forma sutil e cuidadosa) mostram a amorosidade de um percurso 

parceiro; 

• ao ouvir música (muitas vezes quieto, na penumbra), procuro fruir a imensa capacidade de produzir 

emoção de um Mozart (como ele conseguiu, de forma contraditória, alegrar minha vida com a Missa 
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de Réquiem?) ou de um Catulo da Paixão Cearense (“ontem ao luar, nós dois em plena solidão, tu me 

perguntaste o que era a dor de uma paixão…”); 

• ao participar de um culto, provo com outros e outras do extenso desejo que temos de partilhar a vida, 

demonstrando nossos temores e reconhecimentos, buscando continuamente a preservação generosa 

de um sentido de viver arrebatador e que não queremos que cesse. 

Escolhi acima algumas situações especiais e marcantes para mim mesmo, mas, quem não as têm ou terá, de 
alguma forma? Quem consegue não contar outras delas, inúmeras, infindas, múltiplas? Alguém é capaz de 
passar incólume e afirmar que nunca foi tocado por impressões desse tipo? 

Todas essas experiências antes relatadas são, acima de tudo, experiências religiosas. São vivências 
impregnadas (isto é, grávidas) de religiosidade, pois todas apresentam faces de uma ligação com a vida e sua 
sacralidade conjunta que transpõe a materialidade das coisas, a provisoriedade dos acontecimentos humanos, 
a transitoriedade do tempo. 

Todas elas nos ligam e religam com a convicção de que o sentido (na dupla acepção de significado e direção) 
da existência excede os limites da mundidade e alcança a humanidade para além das histórias individuais que 
a compõem. São, assim, experiências da transcendência. 

É preciso educar nossa atenção aos conteúdos dessas experiências; é preciso afinar nossos sentidos e 
sentimentos para não as deixar passar como fatos corriqueiros; é preciso perceber que, provavelmente,        a 
transcendência está nos detalhes inesquecíveis, e, por isso, fundamentais. 

É necessário que os que lidamos com Educação possamos compartilhar esses detalhes com as crianças e 
jovens com os quais trabalhamos, trazendo à tona as experiências (nossas e deles) que cada um e cada uma 
carrega e que apontam para a percepção pessoal das memórias e vivências da transcendência. 

É imprescindível não recusar esse encontro com a admirável presença de um mistério que ultrapassa a mim 
mesmo, minha vida e este próprio mundo, mas do qual, surpreendentemente, percebo nele e dele participar. 
E, mais ainda, sei e sinto não estar sozinho. 

Afinal, ser humano é ser junto. 

 
(Fonte: https://williamdouglas.com.br/a-transcendencia-se-mostra-educamos-nosso-olhar/ <Acesso em 19/05/2020>) 

 

 
SÍNTESE PESSOAL REFLEXIVA: Releia o trecho a seguir e responda as questões propostas. 

 
“Todas essas experiências antes relatadas são, acima de tudo, experiências religiosas. São vivências 
impregnadas (isto é, grávidas) de religiosidade, pois todas apresentam faces de uma ligação com a vida e sua 
sacralidade conjunta que transpõe a materialidade das coisas, a provisoriedade dos acontecimentos humanos, 
a transitoriedade do tempo. 

Todas elas nos ligam e religam com a convicção de que o sentido (na dupla acepção de significado e direção) 
da existência excede os limites da mundidade e alcança a humanidade para além das histórias individuais que 
a compõem. São, assim, experiências da transcendência. (...) A transcendência está nos detalhes 
inesquecíveis, e, por isso, fundamentais. ” 

 
O que é transcendência? 

 
Cite três situações em sua Vida que sejam experiências da transcendência, assim como 

exemplificou o autor no texto. 

https://williamdouglas.com.br/a-transcendencia-se-mostra-educamos-nosso-olhar/
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Ano de ensino: 9° Ano 

Componente Curricular: GEOGRAFIA 

Livro didático: EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS 9° ANO 

Habilidade Desenvolvida: 

(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com 

as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas consequências no Brasil. 

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

conhece, procurar seu significado e copiar os textos a seguir e resolver as atividades em seu caderno. 

 
Dia 1: 

- A partir da leitura dos textos “O mercado de trabalho”, “O aumento do desemprego na economia global” 

e “As consequências do desemprego e o futuro” (páginas 23 a 25), responda em seu caderno: 

1) Qual a taxa de desemprego no Brasil atualmente? 

2) Como você acredita que as inovações tecnológicas podem afetar o mercado de trabalho brasileiro? Discorra 

sobre. 

3) O Brasil vêm enfrentando uma crise econômica que já se estende por anos e os sinais de melhora são pouco 

expressivos. A Pandemia do novo corona vírus impactou em cheio a economia global, quais soluções você 

acredita que seriam possíveis para que o impacto econômico no Brasil seja menor? 

 
Dia 2: 

- Uma das principais mudanças que a industrialização trouxe para o trabalho foi a mudança de uma sociedade 

agrícola para uma sociedade urbano-industrial. Ou seja, as máquinas não foram implantadas somente na 

indústria, atingiram em cheio a vida do trabalhador rural e contribuíram para o êxodo dessa população e a 

crescente migração campo-cidade. A partir dessa constatação, realize a leitura e interpretação dos textos da 

página 48 a 53. 

 
Dia 3: 

- Responda as questões a seguir referente aos textos das páginas 48 a 51: 

1) O que é urbanização? 

2) O grau de urbanização de uma cidade se difere com relação ao nível de aglomeração urbana, ou seja, 

quantidade de habitantes e também dos serviços prestados. Nesse sentido, defina: 

a) Metrópoles 

b) Megacidades 

c) Megalópoles 

d) Cidades globais 
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ANO DE ENSINO 9º ANO 

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

LIVRO DIDÁTICO: HISTÓRIA SOCIEDADE & CIDADANIA 

Habilidade Desenvolvida: (EF09HI05) Identificar os processos de urbanização e modernização 

da sociedade brasileira e avaliar as contradições e impactos. (EF09HI03) Identificar os 

mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os seus 

resultados. 

Semana: 01/06 a 05/06 

 

Dia 1: 

OBJETIVO: Refletir sobre as ideologias do movimento operário brasileiro. 

- Leitura das páginas 34, 35 e 36. 

- Anote em seu caderno: 

1 - Propostas do Socialismo. 

2 - Propostas do Anarquismo. 

3 - As exigências dos operários na Greve de 1917. 

 

Dia 2: 

OBJETIVO: Relembrar a situação dos libertos após a Abolição da escravidão. 

- Leitura das páginas 59, 60 e 62 

- Anote em seu caderno: 

1 - Como ficaram as relações de trabalho após a 

abolição. 2 - As temáticas da Imprensa Negra. 

 

Dia 3: 

OBJETIVO: Compreender a importância da bagagem cultural africana presente na cultura afro-

brasileira. Relacionar as manifestações culturais com a resistência ao preconceito na sociedade 

atual. 

- Leitura das páginas 74 e 75 

- Realização das atividades A, B, C e D, da página 75. 
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9º ano – Ensino Fundamental 

 
COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

LIVRO DIDÁTICO: BEYOND WORDS 9 

Habilidades Desenvolvidas: (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. (HCEF09LI02T) Antecipar o sentido global de gêneros discursivos em Língua Inglesa por 

inferência, com base em leitura rápida, observando o título, primeira e última frases de parágrafos e 

palavras-chaves repetidas. (HCEF09LI11T) Compreender e produzir gêneros discursivos (infográficos, 

fóruns de discussão on-line, fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, Carta do leitor, 

entrevistas entre outros) sobre temas de interesse coletivo local ou global, que revelem posicionamento 

crítico. 

Dia 1: 

- LEITURA: Unit 2 “Taking care of our planet” 

● Págs. 28 e 29 – Atividade Inicial 

Orientações gerais: nesta atividade, o objetivo é que você observe as imagens de problemas ambientais 

em diversas regiões do Brasil e reflita o que isso acarreta ao meio ambiente, à sustentabilidade e à política 

social. 

O que fazer na atividade: partindo da sua reflexão, escreva no seu caderno como cada um dos problemas 

apresentados pode prejudicar o homem. 

 
● Pág. 30 – Atividades 1 a 3 – Seção “Time to think” 

Orientações gerais: o objetivo principal das próximas 4 atividades é ativar o seu conhecimento prévio 

sobre a temática da unidade. 

O que fazer na atividade 1: observe as imagens e responda os subitens A e B, no caderno. 

(A) O que é mostrado em cada uma das imagens (I, II e III)? 

(B) Qual a relação entre as pessoas e o meio ambiente mostrada em cada uma das imagens? 

O que fazer na atividade 2: responda no caderno os subitens A, B e C, escolhendo as opções que você 

considera mais prejudiciais ao meio ambiente. Tente inferir, criar hipóteses, com as palavras parecidas 

(cognatas) com as da língua portuguesa, sem recorrer ao uso de tradutor ou dicionário. Se não conseguir, 

claro, use estas ferramentas. 

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 3: responda no caderno os subitens A, B e C. 

(A) Qual é a importância da água limpa para a vida? 

(B) O acesso à água limpa faz parte do direito humano. Esse direito é respeitado em todo lugar que você 

conhece? Onde isso não é respeitado? 

(C) O que você sabe sobre o aquecimento global? Como ele está relacionado à atividade humana e ao 

desequilíbrio ambiental? O que você acha que deveria ser feito a respeito disso. 
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● Pág. 31 – Atividades 4 – Seção “Time to think” 

O que fazer na atividade: leia o excerto (trecho) retirado de um artigo de notícia. Responda as perguntas 

dos subitens A e B, de acordo com o texto, no seu caderno. 

(A) Qual assunto é tratado no artigo de notícia? 

(B) O que você pode deduzir do artigo de notícia pela imagem apresentada? 

Para expandir seu estudo: nas atividades realizadas hoje, refletimos sobre problemas ambientais e como 

o homem tem interferido no meio ambiente. Que tal aprender um pouco mais sobre poluição do ar, do 

solo e sonora assistindo a um vídeo? □ Fique atento às palavras parecidas com outras da língua 

portuguesa, faça relação entre o que está sendo dito e as imagens apresentadas. Bom estudo! 

https://www.youtube.com/watch?v=7qkaz8ChelI 

 

Dia 2: 

- LEITURA: Seção “Reading” – Task 1 (Before reading) 

● Pág. 31 – Atividade 1 

Orientações gerais: o objetivo das próximas 2 atividades é trabalhar sua compreensão leitora por meio 

de fotorreportagens, refletindo sobre seus usos e sentidos, bem como seu potencial informativo e relação 

com a linguagem verbal. 

O que fazer na atividade: no seu caderno, associe as imagens aos subitens A, B, C e D, que identificam 

a qual campo cada uma pertence (arte, publicidade, vida privada, jornalismo). 

 
● Pág. 32 – Atividade 2 

O que fazer na atividade: leia a citação escrita no pôster sobre o poder da imagem e responda os 

subitens A, B e C, no caderno. 

(A) Explique o que essa citação quer dizer. 

(B) Você concorda com essa citação? Por quê? 

(C) Escolha uma das imagens da Atividade 1 (pág. 31) e explique como poderia ser usada para 

exemplificar esta citação. 

 
- LEITURA: Seção “Read to learn more” 

● Págs. 32 e 33 – Atividade 1 

Orientações gerais: nesta atividade, você encontra uma fotorreportagem publicada a propósito do Dia 

Mundial do Meio Ambiente e a imagem retrata uma inundação trazendo lixo para as casas às margens do 

Rio Negro em Manaus. A reflexão que você deve fazer (e talvez, tenha que buscar informações sobre esse 

assunto), ao ler este texto, é acerca das relações entre o tema nele abordado e as questões da realidade 

local. 

O que fazer na atividade: leia a fotorreportagem com o objetivo de identificar o propósito (objetivo) do 

texto e de verificar as características desse tipo de texto. É importante que você também tente inferir, criar 

hipótese, sobre as informações nele contidas, tentando sempre primeiro fazê-lo sem recorrer ao uso de 

tradutor ou dicionário. Se não conseguir, claro, use estas ferramentas. 

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 
 

- LEITURA: Seção “Constructing meanings” 

● Pág. 32 – Atividades 1, 2 e 3 

http://www.youtube.com/watch?v=7qkaz8ChelI
http://www.youtube.com/watch?v=7qkaz8ChelI
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Orientações gerais: para a realização destas atividades é necessário que você se recorde de itens e 

formatos de textos que já viu ao longo de sua vida, uma vez que esses conhecimentos prévios lhe ajudarão 

a identificar pontos importantes para responder as perguntas. Fique atento não somente ao texto, mas 

também às imagens. □ 

O que fazer na atividade 1: responda os subitens A, B, C e D sobre a fotorreportagem (págs. 31/32), no 

seu caderno. 

(A) Qual é o objetivo principal do texto? 

(B) A qual data especial está relacionada o objetivo principal? 

(C) A que se refere “Seven Billion Dreams”? 

(D) De acordo com o texto, qual é o propósito (objetivo) das imagens? 

O que fazer na atividade 2: classifique cada frase como sendo “T” (verdadeira) ou “F” (falsa). Escreva 

as respostas no seu caderno. 

(A) Uma das imagens mostra uma mulher recolhendo lixo. 

(B) O texto foi originalmente publicado em 30 de dezembro de 2015. 

(C) A fotorreportagem agradece as pessoas pela consciência ecológica delas. 

(D) Mudança climática é uma consequência do uso irresponsável de recursos naturais. 

O que fazer na atividade 3: copie no seu caderno as frases que estão corretas com relação às 

fotorreportagens. 

(A) Elas capturam momentos e eventos reais por meio de fotografias. 

(B) Elas retratam eventos imaginários usando fotos reais para entreter o leitor. 

(C) Elas promovem uma explicação detalhada sobre as causas dos eventos retratados nas fotografias. 

(D) Elas apresentam uma sequência de fotos combinadas com legendas, ou seja, pequenos textos 

explicativos e informativos. 

Para expandir seu estudo: nesta semana, discutimos problemas ambientais resultantes de ações 

humanas na natureza. Veja neste vídeo o que acontece com o plástico que jogamos fora. Há a opção de 

colocar legendas em português (originais da plataforma TED Talks). Se quiser praticar ainda mais seu 

inglês, assista com legendas em inglês e fique atento às palavras parecidas com outras da língua 

portuguesa, faça relação entre o que está sendo dito e as imagens apresentadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8 Bons estudos! □ 

http://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8
http://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8
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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: 

- Conhecer os números racionais 

- Leitura das páginas 14 e 115/ Realização dos exercícios “Pense um pouco mais” da 

página 16 

 
Dia 2: 

- Representar os números racionais 

- Leitura das páginas 16 e 17 / Realização dos exercícios propostos 9 e 11 da página 17 

 
Dia 3: 

- Converter número racional da forma decimal para fracionária 

- Leitura das páginas 18 e 19 / Realização dos exercícios propostos 17, 18 e pense um 

pouco mais da página 20 

 
Dia 4: 

- Cálculo da raiz quadrada pela decomposição em fatores primos 

- Leitura das páginas 27 e 28 / Realização dos exercícios propostos 25, 26 e 27 da 

página 28 

 
Dia 5: 

- Cálculo da raiz quadrada aproximada 

- Leitura das páginas 30 e 31 / Realização dos exercícios propostos 36, 37, 38 e 42 da 

página 32.



 

 


