
CESM
9° Ano do Ensino Fundamental 

Querido Aluno,                                                                                                                                                                                                                 

Os exercícios deverão ser feitos na Semana do Carnaval e entregues aos professores, 

impreterivelmente, na Segunda-feira, 02 de Março de 2020.                                                                                                                                                                                                                           

Os exercícios feitos corretamente valerão pontos somativos às notas bimestrais.                                                                                           

Tarefa 1 - Química / Física

De acordo com o conteúdo programático, disposto no livro didático, estamos localizados no universo, na galáxia da via láctea, mais 

especificamente no sistema solar. Baseado nisso, entendemos que não só o planeta terra está girando em torno do sol, portanto faça 

uma pesquisa sobre o assunto de forma a abordar os seguintes tópicos:

1 – Descreva como se baseava o sistema geocêntrico, descrito por Ptolomeu.

2 – Explique em que se baseava o sistema Heliocêntrico, proposto por Copérnico.

3 – Considerando que o Sol é uma estrela, e que esta possuem fases de evolução, desenhe as fases de evolução de uma estrela, 

explicando o que ocorre em cada uma delas.

4 – Construa um modelo esquemático (desenho) do sistema solar, onde deve constar o sol como corpo central e os planetas ao seu 

redor.

5 – Crie uma lista com todos os planetas do sistema solar e informe: a composição da atmosfera; período de rotação e período de 

translação; a dimensão desses astros.

OBS:  Os temas podem ser pesquisados na internet, em sites confiáveis, livros e, também, no livro didático página 196 à 205.

ATENÇÃO:

A organização do trabalho deve ser feita com capricho e da seguinte forma:

1ª folha A4 – Capa (Nome da escola, nome do aluno, disciplina e turma)

2ª folha A4 – Itens 1 e 2

3ª folha A4 – Item 3

4ª folha A4 – Item 4

5ª folha A4 – Item 5

O trabalho deve seguir as normas da ABNT.

Tarefa 2 - Literatura

Faça a leitura do livro ‘’Os Miseráveis’’, de Victor Hugo (livro de bolso).

Escreva os principais pontos do livro. Faça uma pequena resenha da obra. Faça anotações pessoais sobre a leitura.

Os alunos deverão apresentar, através de conversa com a pedagoga e diretora o relato dessa importante obra. 

As apresentações iniciarão dia 02/03/2020 e seguirão por sorteio, um por um, na sala de Multimídia. Estejam preparados. Estudem! 

Tarefa 3 - Química

Montar um telejornal em casa,  observando os detalhes de um cenário de jornal, incluindo vestimentas. As matérias apresentadas 

deverão ser: Violência contra Mulher e Corona Vírus. Para a filmagem, usem o celular na posição horizontal. Estudem sobre os 

temas e solicitem a ajuda dos familiares na produção desse material. O vídeo deverá ser entregue em pen drive ao professor de 

Língua Portuguesa. 

OBS: As tarefas serão recolhidas pelos respectivos professores e depois de avaliadas, serão 
pontuadas. A pontuação é para o 1° Bimestre. 
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