
 

OBJETIVOS ADE - 9º ANO EF2-319-C 

 

OBJETIVOS ADE 

9º ano – 3º Trimestre 

 

 
ARTES 

• Pesquisar, debater e analisar as diferenças entre a 
forma teatral dramática e a forma teatral épica. Analisar 
o princípio do ponto de fuga com base na cenografia de 
uma peça de teatro. 

• Analisar as diferentes frentes de criação que formam o 
todo da encenação teatral: interpretação, cenografia, 
sonoplastia, iluminação, figurino. 

• Movimento Artístico.  
 
ESPANHOL 

• Leitura das horas analógicas 

• Usos do verbo HABER na forma impessoal (HAY) 

• Pronomes indefinidos e vocabulário de cores 

• Verbo GUSTAR e seus derivados 
 
FÍSICA 

• Definir potência a partir da energia transferida ou 
transformada por uma máquina em determinado 
intervalo de tempo. 

• Estabelecer as relações entre potência total, potência 
útil e potência dissipada a partir do princípio da 
conservação de energia. 

• Efetuar cálculos de consumo de energia com base nos 
dados de conta de luz residencial ou nas potências dos 
seus aparelhos e em seus intervalos de tempo de 
utilização. 

• Constatar a repulsão e atração entre ímãs e entre 
materiais ferromagnéticos 

• Entender o que são os pólos de um ímã, suas 
diferenças e a propriedade da inseparabilidade. 

• Associar os pólos magnéticos de uma bússola com os 
pólos magnéticos e geográficos da Terra.  

 
GEOGRAFIA 
Regiões polares: o Ártico 

• Conhecer os aspectos naturais, humanos e econômicos 
e geopolíticos da região. 

• Analisar o efeito do desgelo da Ártico. 
Regiões polares: a Antártida 

• Conhecer os aspectos naturais, humanos, econômicos 
e geopolíticos do continente antártico. 

• Analisar o histórico de sua ocupação e a disputa 
territorial. 

 
HISTÓRIA 

• Caracterizar os Planos de governos, entre o período de 
1945 a 1964. 

• Entender porque e como começou a Ditadura Militar no 
Brasil. 

• Conhecer e refletir sobre os Atos Institucionais. 

• Caracterizar a economia desse período. (Militar) 

• Entender como acontecia as manifestações contrárias e 
censura, no Regime Militar. 

• Avaliar o movimento “Diretas Já”. 

• Conhecer o período de redemocratização do Brasil. 
 
 
 

INGLÊS 

• Reconhecimento de vocabulário relacionado à 
atividades comuns a todos os indivíduos e também a 
crimes; 

• Uso correto de prefixos e sufixos; 

• Uso apropriado de linguagem funcional e verbos modais 
(may, might, could, can' e must) para fazer deduções e 
falar sobre obrigações; 

• Contraste e uso correto de tempos verbais que referem-
se ao presente, passado e futuro; 

• Identificação/interpretação de informações específicas 
de um texto sobre dicionários. 

 
PORTUGUÊS 
Aulas 64 a 66 – Orações subordinadas adverbiais 

• Interpretar a redação de sentido estabelecida pelas 
orações subordinadas substantivas, adjetivas e 
adverbiais com a oração principal; 

• Identificar, em textos lidos, características de orações 
subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais; 

• Reconhecer e classificar as orações subordinadas 
desenvolvidas e reduzidas em texto e contexto. 

Aulas 86 a 88 – Funções da linguagem 

• Ter a noção de que há mudança de sentido em um 
texto, de acordo com a escolha das palavras, a ordem 
em que elas são dispostas na frase e a estrutura que a 
sustenta; 

• Analisar a função da linguagem dominante (ou as várias 
funções presentes) em textos de gêneros diversos. 

 
MATEMÁTICA 

• expressar e resolver funções a partir de seus 
enunciados 

• construção de gráficos a partir dessas funções 

• calcular a probabilidade de eventos sucessivos 

• cálculo do volume de prismas e cilindros 
 
QUÍMICA 

• Conhecer as teorias atômicas e seus modelos (Dalton, 
Thompson, Rutherford (Anglo 3); 

• Compreender a emissão de luz por meio do modelo 
atômico de Bohr (Anglo 3); 

• Compreender os diferentes tipos de ligação química e o 
motivo delas ocorrerem (Anglo 4); 

• Perceber a importância da teoria do octeto (Anglo 4). 
 
REDAÇÃO 

• Domínio da norma padrão da língua portuguesa 

• Leitura e interpretação 

• Gênero textual: Dissertativo-expositivo 


