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Componente Curricular: Ciências 

Professor (a): Josiéli, Leticia e Stefanie 

Turma (s): 91, 92 e 93 

Trimestre: 1° trimestre 

Conteúdos Nucleares Material Didático Atividades Avaliativas Peso Data de entrega - 
Formato 

A origem do universo: 
- Universo. 
No mundo das ondas: 
-Ondas. 

 
Módulo 1 

  
 
 
 

P1 

 
 
 
 
 
 
 

4,0 

 
 
 
 
 
 
 

25/04 (segunda-feira) 
2° e 3° períodos 

Formato: Prova com 
questões objetivas e/ou 

discursivas. 

Por dentro da matéria: 
- Estudo de modelos atômicos. 
- Estrutura do átomo. 
- Distribuição eletrônica. 
- Semelhanças atômicas. 
- Tabela periódica. 

 
Módulo 2 

 

Um pouco de genética: 
- Genética. 
 

 
Módulo 3 

  
Módulo 1  
Módulo 2  
Módulo 3  

 

 

P2 

 
 

3,0 

10/05 (terça) 
2° e 3° períodos 

Formato: Prova com 
questões objetivas e/ou 

discursivas. 

Conteúdo da P1 +P2 Módulos 1, 2 e 3 

PR 
Substituirá a nota do 
somatório de P1 + P2 
(para alunos que não 
atingiram média 4,9) 

 
 

7,0 

23/05 (segunda-feira) 
15h40 às 17h20 

Formato: Prova com 
questões objetivas e/ou 

discursivas.  
 

- Assiduidade; 
- Participação nas atividades; 
- Compromisso com os prazos; 
- Postura e seriedade em aula. 

SME de Ciências 

 
 
 
 
 

Avaliação Formativa 
(AF)  

Simulado (SIM) 

 
 
 
 
 
 

1,0 

Avaliação Formativa 
(0,5 pontos) 

Pontualidade na 
entrega das atividades, 

participação, 
assiduidade.  

Simulado FTD  
(0,5 pontos)  

Será considerado 0,5 
pontos para 

aproveitamento igual 
ou superior à 50% da 
prova e proporcional 
para aproveitamento 

inferior à 50%. 

PLANO DE ESTUDOS – 9º ANO/ANOS FINAIS  
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Avaliação Especial 

(AE) 

 
2,0 

- Atividade prática no 
laboratório de química 

(08/04/2022). 

Orientações gerais das professora 

  Acompanhe sempre as postagens no Marista Virtual, pois ali estarão indicados vídeos e sites que podem 

ajudar a entender melhor o conteúdo, também encontrarão nesse ambiente o material usado em aula como 

slides e textos. Todas as dúvidas fora da sala de aula devem ser sanadas pelos canais oficiais do colégio 

(email, MV 3.0, Teams). Redes sociais não são usadas para isso. Recomenda-se que se tenha um caderno ou 

bloco de folhas para durante as aulas fazer anotações de resumos, resolução de questões, de forma a manter 

a organização do material de aula. Para as aulas no laboratório é fundamental dispor de um jaleco de manga 

comprida e estar com os cabelos presos durante a realização das atividades práticas, além de cumprir as 

normas e diretrizes do ambiente que serão passadas na primeira aula (os alunos serão avisados com 

antecedência sobre as aulas práticas).  

Email: josiele.siqueira@maristas.org.br, stefanie.schwarz@maristas.org.br,  leticia.lucas@maristas.org.br 
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