
AULA 9 ANO  08/07

PERÍODO: HISTÓRIA

Aula 1 / dia:      08.07.2020                                             

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 segrega-
ção  espacial
O trabalhismo e seu protagonismo político

Habilidade desenvolvida (EF09HI06) Identificar e discutir o papel do
trabalhismo como força  política,  social  e
cultural  no  Brasil,  em diferentes  escalas
(nacional, regional, cidade, comunidade).

Conteúdo trabalhado Golpe de 1930 e a Era Vargas

Bom dia pessoal! 

Continuando a aula passada, vamos estudar como Getúlio Vargas, gaúcho, quebrou a sequência
das eleições denominadas café-com-leite e se tornou presidente do Brasil. Copie o texto a seguir:

Revolução ou Golpe de 1930

     A Revolução de 1930 foi um movimento armado, liderado pelos estados do Rio Grande
do Sul, Minas Gerais e Paraíba, insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais e
que resultou em um golpe de Estado, o Golpe de 1930. O Golpe derrubou o então presi-
dente da república Washington Luís em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presi-
dente eleito Júlio Prestes e colocou fim à República Velha.
     O período em que Getúlio Vargas foi presidente pela primeira vez ficou conhecido
como ERA VARGAS por ter duração de 15 anos e passar por transformações na forma do
presidente exercer o poder.  Vejamos:

1) Governo Provisório 
2) Governo Constitucional
3) Governo Estado Novo

Bom trabalho!

PERÍODO: LÍNGUA PORTUGUESA

Aula 3 / dia: 08/07/2020       

Base Nacional Curricular

Competências específicas                                7

Unidade temática Leitura

Objetos do conhecimento Estratégia de leitura: apreender os sentidos 



globais do texto

Habilidade desenvolvida (EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais circunstâncias e 
eventuais decorrências; em reportagens e 
fotorreportagens o fato ou a temática 
retratada e a perspectiva de abordagem, em 
entrevistas os principais temas/subtemas 
abordados, explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a esses subtemas; 
em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia 
ou humor presente.

Conteúdo trabalhado Leitura e interpretação

       Hoje vamos continuar com o tema sobre as profissões e o mercado de trabalho.

      Leia a tira abaixo, de Bill Watterson, que traz o personagem Calvin e responda as 
perguntas a seguir.

1,No  primeiro  quadrinho,  qual  é  a  dúvida  expressa  pelo  personagem  Calvin?
____________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__



2.No último quadrinho, por que Calvin usa a expressão “ Então esqueça”? Ele conseguirá
adquirir os conhecimentos necessários para obter um bom emprego, se depender dele?
Explique.
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3.O que torna essa tira engraçada?___________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Fonte:
Tania Amaral Oliveira e Lucy Aparecida Melo Araújo. Tecendo Linguagens. Barueri: IBEP. 2018.

PERÍODO: EDUCAÇÃO FÍSICA

Aula 2 / dia:   08 Julho

Base Nacional curricular

Unidade temática  Esporte

Objetos do conhecimento  Esporte de invasão

Habilidade desenvolvida  (EF35EF05) 

Conteúdo trabalhado  Conhecer a origem do Voleibol

  Continuação da aula anterior.

  Finalizar as questões, após tirar uma foto das questões resolvidas e passar para meu whats, com 
seu        nome, turma, escola e data. O trabalho também pode ser entregue na escola, após 
terminado. 

PERÍODO: MATEMÁTICA

Aula 3 / dia:   08/07/2020     

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 – x + 30  = 0

       b) x² - 5x + 6 = 0          


