
Disciplina Tema Enunciado Critério de Avaliação Objetivo(s) Solicitação Entrega

Língua Portuguesa Semana do Paradidático

Os alunos serão divididos em grupos, deverão fazer uma pesquisa sobre as principais fontes 
de distrações tecnológicas dos nossos dias e elaborar uma apresentação contendo sugestões 
de como desenvolver a criatividade, relacionando o tema com o livro: "O menino sem 
imaginação", de Carlos Eduardo Novaes.

Durante todo o bimestre, o andamento da leitura será 
acompanhado em sala de aula. O trabalho final será 
apresentado e avaliado durante a Semana do 
Paradidático. Os critérios de avaliação são: 
apreensão e compreensão da leitura da obra, a 
análise e a capacidade de elaboração do produto final 
de acordo com a proposta e coerência na 
apresentação do trabalho. O valor da nota final é de 0 
a 10 a ser incorporada na média bimestral do aluno.

Proporcionar que as leituras paradidáticas sejam 
desenvolvidas de maneira interessante para o 
aluno, de modo que a mesma seja incorporada 
ao seu cotidiano e os temas presentes nos livros 
gerem reflexão e um trabalho final significativo, 
próximo á sua realidade. Permitir que o aluno 
exercite autonomia e apresente seu olhar sobre a 
obra através do desenvolvimento do trabalho 
final.

18/04/2019 06/06/2019

Redação Paródia
Os alunos deverão elaborar, em grupo, um vídeo com uma Paródia e deverão apresentá-lo 
para a sala de aula.

Os critérios são: criatividade, estética e respeito à 
data de entrega.

Analisar como a música, em especial a paródia, 
pode contribuir com o processo educativo para 
estudo dos conteúdos conceituais de redação.

18/04/2019 30/05/2019

Matemática

Proporcionalidade entre 
medidas, gráficos 

estatísticos, operações com 
radicais, subtração e adição 

de radicais.

O professor irá fornecer aos alunos uma lista de exercícios, que deverão ser executados 
individualmente. Deverão ser entregues em folha de papel almaço;
Capa manuscrita com: nome da escola, nome do aluno, disciplina, nome do professor, cidade e 
ano; Resolução dos exercícios a caneta azul ou preta.

Boa apresentação;
Observância ao enunciado;
Resolução de exercícios de forma clara e correta.

Estudar proporcionalidade entre medidas, 
construir gráficos estatísticos, realizar operações 
com radicais, subtração e adição de radicais.

18/04/2019 30/05/2019

Trabalho 
Interdisciplinar 

(Artes, Química, 
Espanhol, 

Geografia, História 
e Inglês).

Importância da Preservação 
da Água.

A importância da 
preservação e purificação 

da água e métodos simples 
para essa conquista

Os alunos serão divididos em grupos e deverão pesquisar e elaborar uma apresentação sobre 
a importância de purificar a água e evitar doenças. 
A apresentação deverá ser em formato de exposição com banner 80x90cm e uma estrutura 
que demostre a purificação da água .

 - Pesquisa. 
 - Inclusão dos conteúdos exigidos.  
 - Observância do enunciado.
 - Criatividade. 
 - Elaboração do banner.
 - Boa estética. 
 - Apresentação.
 - Valor: 0 a 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Obs.: A nota será atribuída para as seguintes disciplinas: 
Artes, Ciências, Espanhol, Geografia, Português e 
Inglês, mas a orientação será feita pela professora de 
Química (Danielle)

Desenvolver interdisciplinarmente habilidades 
cognitivas, científicas e motoras, autonomia, 
comprometimento, trabalho em equipe e visão 
estratégica.

17/04/2019
Prévia: 22/05/2019

 Apresentação: 
29/05/2019

Física
Reflexão em Espelhos 

Planos e Esféricos

Os alunos, através de pesquisas, irão desenvolver um trabalho (individual ou em grupo de até 
4 alunos) onde o mesmo deverá constar os principios e aplicações de de reflexão em espelhos 
planos e esféricos. A pesquisa deverá evidenciar vários tipos de  espelhos e lentes com as 
suas respectivas aplicações práticas no dia a dia. O aluno deverá montar uma maquete para 
simulação e aplicação das pesquisas (o aluno será orientado pelo professor durante o avanço 
do trabalho). A formatação do trabalho deverá seguir as normas ABNT. Recomendado que o 
trabalho tenha também, a formatação digital para que o mesmo seja utilizado na apresentação 
do conteúdo.

Trabalho será dividido em duas etapas:                         
1) Conteúdo e formatação do trabalho (4 pontos)                                                                                                                                                                           
2) Apresentação (6 pontos). 

Compreender na prática a ocorrência de reflexão 
em espelhos planos e espelhos esféricos.

15/04/2019
Prévia: 07/05/2019

 Apresentação: 
03/06/2019

COLÉGIO SULLER GARCIA - PROJETOS: 9º ANO B - 2º BIMESTRE/2019

Observação: não serão aceitos trabalhos fora da data de entrega. Todos os trabalhos poderão ser feitos individualmente.


