
AULA 9 ANO   09/07

PERÍODO: MATEMÁTICA

Aula 4 / dia:  09/07/2020      

Base Nacional curricular

Competências específicas 3 e 5

Unidade temática Álgebra

Objetos do conhecimento Expressões algébricas: fatoração e produtos
notáveis
Resolução de equações polinomiais do 2º 
grau
por meio de fatorações

Habilidade desenvolvida  (EF09MA09) Compreender os processos de
fatoração de expressões algébricas, com 
base em
suas relações com os produtos notáveis, 
para resolver e elaborar problemas que pos-
sam ser
representados por equações polinomiais do 
2º grau.

Conteúdo trabalhado Equação do 2º grau

    Aplicando a fórmula de Bhaskara, resolva as seguintes equações do 2º grau.

       a) x² - 8x + 12 = 0        

       b)  x² + 2x - 8 = 0                  

PERÍODO: HISTÓRIA

Aula 2 / dia:        09.07.2020

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado)          1;2                                                               

Unidade temática O nascimento da República no Brasil e os processos
históricos até a metade do século XX

Objetos do conhecimento O  período  varguista  e  suas  contradições
A emergência da vida urbana e a segregação
espacial
O trabalhismo e seu protagonismo político.

Habilidade desenvolvida (EF09HI06) Identificar e discutir o papel do tra-
balhismo como força política, social e cultural
no Brasil, em diferentes escalas (nacional, re-
gional, cidade, comunidade).

Conteúdo trabalhado
Era Vargas



        Bom dia Pessoal!    Continuação do texto:

Governo Provisório (1930 – 1934)
       Mediante a decisiva importância que os militares tiveram na consolidação da Revo-
lução de 30, os primeiros anos da Era Vargas foram marcados pela forte presença dos
“tenentes” nos principais cargos políticos do novo governo. Pela imposição do presidente,
vários militares passaram a controlar os governos estaduais. Tal medida tinha como pro-
pósito anular a ação dos antigos coronéis e sua influência política regional. Dessa manei-
ra, consolidou-se um clima de tensão entre as velhas oligarquias e os tenentes intervento-
res. Tal conflito teve maior força em São Paulo, onde as oligarquias locais, sob o apelo da
autonomia política e um discurso de conteúdo regionalista, convocaram o “povo paulista-
no” a lutar contra o governo Getúlio Vargas. A partir dessa mobilização, originou-se a cha-
mada Revolução Constitucionalista de 1932. Mesmo derrotando as forças oposicionistas,
os setores varguistas passaram por uma reformulação. Com a ocorrência desse conflito,
Vargas se viu forçado a convocar eleições para a formação de uma Assembleia Nacional
Constituinte. No processo eleitoral, as principais figuras militares do governo perderam es-
paço político em razão do desgaste gerado pelos conflitos paulistas. Passada a formação
da Assembleia, uma nova constituição fora promulgada, em 1934. Com inspiração nas
constituições alemã e mexicana, a Carta de 1934 deu maiores poderes ao poder executi -
vo, adotou medidas democráticas e criou as bases de uma legislação trabalhista. Além
disso, a nova constituição previa que a primeira eleição presidencial aconteceria pelo voto
da Assembleia. Por meio dessa resolução e o apoio da maioria do Congresso, Vargas ga-
rantiu mais um novo mandato.

Bom trabalho!

PERÍODO: LÍNGUA INGLESA
Aula 1 / dia: 09/07/2020                                                 

Base Nacional curricular
Competências específicas 3, 1
Unidade temática Práticas de leitura e construção de repertório 

lexical;
Objetos do conhecimento Construção de repertório lexical e autonomia 

leitora;
Habilidade desenvolvida

 Utilizar o significado e as formas de uso 
dos artigos indefinidos.

 EF09LI17;

Conteúdo trabalhado Artigos. A importância da língua inglesa;

   Olá pessoal! Primeiramente faremos a correção dos exercícios da aula anterior.

       1.Write a or an:

          a.This is an English girl.



          b.That is an  American boy.

          c.This is an  egg.

          d.That is a  table.

          e.That is a  house.

          f.This is an orange.

          g.That is a pen.

          h.That is a desk.

          i.That is an  elephant.

       2.Coloque um (x) nas opções que estão incorretas.

          a.(    ) an egg.

        b.(    ) an apple

        c.(  x  ) an table.

        d.(  x   ) a elephant.

        e.(     ) a house.

        f.(  x   ) a orange.

        g.(  x  ) an pencil.

        h.(  x  ) an desk.

      3.Escreva a ou an:
         a.    an      animal

         b.    a      banana

         c.     an     accident

         d.    a     teacher

         e.    a     school

         f.     a     student

         g.    a     girl

         h.    a     boy

          i.    an     hour

       4.Assinale a alternativa que tem a sequência correta:



          a.( x )an opera, a boy, a girl,

          b.(   )a opera, a evening, an arm

          c.(   )an book, an house, a apple

          d.(   )a book, a house, an year

         A Importância do Inglês no Mundo Atual 

                                                                                   Armanda Cabral 

                                                                                   Escola Secundária de São 
Lourenço 

          

                                         

      A expansão da Língua Inglesa delineou-se a
partir da Revolução Industrial e do processo de
colonização de muitos países nas Américas, Ásia,
África  e  Oceania.  Embora  as  condições  para
estabelecer  o  inglês  como língua  internacional
tenham sido implementadas pela Grã-Bretanha,
a  emergência  dos  Estados  Unidos  como
superpotência,  em  meados  do  século  XX,
garantiu  a  consolidação  desse  idioma  como
língua global.



O  inglês  é  falado  como  primeira  língua  nos
Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Irlanda,
Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e vários
países das Caraíbas.

O fenômeno da crescente globalização do mundo
e a consequente necessidade de uma linguagem
eficiente de comunicação fez com que a língua
inglesa seja hoje fundamental em todo o mundo.
É  a  Língua  internacional,  das  viagens  e  dos
negócios. É a língua da comunicação mundial.

O  domínio  do  idioma  significa  crescimento,
desenvolvimento  e,  acima  de  tudo,  melhores
condições  para  acompanhar  as  rápidas
mudanças que têm vindo a ocorrer. O Inglês abre
assim as portas para o desenvolvimento pessoal,
profissional e cultural.

Há  estimativas  de  que  85%  das  publicações
científicas  do  mundo,  75%  de  toda  a
comunicação internacional  por escrito,  80% da
informação  armazenada  em  todos  os
computadores do mundo e 90% do conteúdo da
Internet são em Inglês.

É  um  atributo  essencial  para  ingressar  num
mercado do trabalho cada vez mais competitivo.
Com a globalização crescente, muitos jovens ver-
se-ão num futuro próximo, obrigados a procurar
uma vida melhor no estrangeiro. O Inglês abre
muitas  portas,  começando  pela  porta  do
mercado do trabalho.

Com o surgimento da Internet, os conhecimentos
de Inglês tornaram-se fundamentais para quem
quer  ter  acesso  à  informação  e  quer,  por



exemplo, fazer uma pesquisa eficiente na Web. A
Internet,  como  um  dos  mais  poderosos
instrumentos tecnológicos aptos a trazer e levar
informações,  irá  enfatizar  a  importância  da
língua.

O Inglês é a língua da Informática,  do cinema
mundial,  dos  desportos  internacionais,  da
aviação, dos encontros científicos,  do comércio
internacional  e  do  turismo.  Tem  uma  função
social  e  comunicativa.  Tornou-se  o  veículo  do
intercâmbio cultural.

A intensificação do processo de interação entre
povos  e  culturas  por  via  do  estreitamento  das
relações  econômicas  tem  transformado  o
domínio do Inglês num bem valioso.

Até  há  bem  pouco  tempo  o  inglês  era  um
privilégio de poucos, hoje, é uma necessidade de
muitos.

PERÍODO: GEOMETRIA

Aula 1 / dia:   09/07/2020                                                

Base Nacional curricular

Competências específicas  3

Unidade temática Geometria

Objetos do conhecimento *Não tem referência na BNCC

Habilidade desenvolvida *Não tem referência na BNCC

Conteúdo trabalhado Relações métricas num triângulo retângulo  

   Copiar

  Exemplos:

    Aplicação

1) Vamos determinar a medida da hipotenusa do triângulo retângulo abaixo:

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/triangulo-retangulo


      

        Aplicação do teorema no triângulo. 

      Percebe-se que os valores acima são dos catetos. Logo, a outra medida é da hipote -
nusa. Aplicando o Teorema de Pitágoras, teremos:

  

2) Se a hipotenusa de um triângulo retângulo mede 12 cm e um dos catetos mede 9

cm, o tamanho do outro cateto é:
           



                  

PERÍODO: CIÊNCIAS

Aula 2 / dia: 09/07/2020     

Base Nacional curricular

Competências específicas  3 e 5

Unidade temática Matéria e energia

Objetos do conhecimento Estrutura da matéria

Habilidade desenvolvida (EF09CI03) Identificar modelos que 
descrevem a estrutura da matéria 
(constituição do átomo e
composição de moléculas simples) e 
reconhecer sua evolução histórica.

Conteúdo trabalhado Classificação dos elementos químicos na 
tabela periódica.

     Copiar

    Classificação

     A classificação de uma substância nessas funções citadas é realizada por meio da 
análise dos tipos de íons que formam-se com a dissolução dela em água. Também co-
nhecidas como funções inorgânicas, essas substâncias se caracterizam por compostos 
que não possuem cadeia carbônica. As substâncias podem ser classificadas nos quatro ti-
pos principais, citados acima que serão explicados a seguir:


	Governo Provisório (1930 – 1934)
	Aplicação
	Classificação

