CONTEÚDOS DE RECUPERAÇÃO
I SEMESTRE DE 2018/ 9O ANO.
ARTES
 Estudar o primeiro capítulo do livro, volume 2.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENSINO RELIGIOSO
 DESAFIOS
 PRECONCEITOS
 LIDERANÇA JOVEM
 -CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018- FORMANDO CULTURA DE PAZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FILOSOFIA
 Diferenças entre bem e mal, bom e mau.
 Cinismo de Diógenes.
 Aristóteles: Eudaimonia, virtude e hábito.
 Ética e moral.
 Juízo de fato e juízo de valor.
 Ataraxia
 Bússola Moral
 Ética re moral em Immanuel Kant: Imperativo categórico, ação por dever e conforme o dever.
 Empatia.
 Justa Medida
 Tipos de justiça
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FÍSICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de unidades;
Notação cientifica;
Grandezas escalares e vetoriais;
Conceitos fundamentais da cinemática;
Velocidade;
Aceleração;
Leis de Newton;
Formas de energia e suas transformações;
Energia mecânica;

GEOGRAFIA
Capítulo 4
- Europa: espaço agropecuário.
Capítulo 5
- Europa: setor de serviços e a indústria.
Capítulo 6
- Europa no Mundo Contemporâneo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINGUA PORTUGUESA
 Leitura e interpretação de texto;
 Orações Subordinadas substantivas e adjetivas;
 Orações subordinadas adverbiais.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINGUA ESPANHOLA
Unidad 4
 Viajes internacionales – nombre de los detalles para viajar
 Pasaje
 Declaración de equipaje
 Posesivos
 Demostrativos
 Posesivos adjetivos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINGUA INGLESA
 Unit 4/5/6
 Passive Voice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATEMÁTICA (TURMA 91)
- Radicais: propriedades, simplificações, operações e racionalização de denominadores (livro volume 1
capítulo 4);
- Equações do 2º grau e suas resoluções (livro volume 2 capítulo 6);
- Equações biquadradas (livro volume 2 capítulo 6).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATEMÁTICA (TURMA 92)
1º bimestre
Noções de estatística
•
Média, moda e mediana
Formas semelhantes e semelhança de triângulos
Teorema de Talles
Radicais e suas propriedades
2º bimestre
Transformações geométricas
Equações do 2º grau

Teorema de Pitágoras
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUÍMICA
Livro do 1º bimestre
• Estados físicos da matéria
• Mudanças de estados físicos
• Densidade
• Misturas e classificação das misturas
• Separação de misturas
Livro do 2º bimestre
• Modelos atômicos
• Átomo: Estrutura do átomo
• Íons: cátions e ânions
• Radioatividade ( conceitos gerais)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDAÇÃO
Redação dissertativa-argumentativa em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
“Copa e Mídia - A influência no cenário político brasileiro”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISTÓRIA
 Imperialismo
 Revolução Russa
 A Grande Guerra
 Totalitarismo
 Crise de 1929

