
                                                                                                                                                          
“Fraternidade e superação da violência” 

“Em Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8) 

 
Comunicado 129/2018 

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2018. 

Senhores pais e/ou responsáveis,  

Informamos que a semana de provas trimestrais acontecerá nos dias 19 a 23 de novembro de 2018. Valor de cada 

prova: 9,0 pontos. Abaixo listamos os conteúdos das provas do 9º ano.  
Calendário de provas trimestrais disponível no site da Obra - www.sjo.org.br  
 

Língua Inglesa Espanhol 

Unit 9,10,11 

 Present Perfect (for, since and just); 

 Relative clause; 

 Tag questions; 

 Interpretation. 

 Verbos irregulares e regulares em presente.  

 Conjugação nominal e pronominal.  

 Vocabulários associados aos exercícios dados 

em sala e deveres para casa (horas, meses, dias 

da semana).   

Língua Portuguesa História 

 Interpretação de textos,  

 Crase,  

 Figuras de Linguagem,  

 Concordância nominal,  

 Livro literário: O Auto da Barca do Inferno (Gil 

Vicente),  

 Inhotim 

 Ditadura no Brasil: 

 AI 5; 

 Censura e músicas de protesto; 

 Bipartidarismo; 

 Movimento tortura nunca mais; 

 Milagre brasileiro e copa de 70; 

 EUA e instalação do governo militar. 

Ensino Religioso Ciências 

 A importância do Projeto de Vida na construção 

pessoal e suas implicações éticas na construção 

de um mundo melhor.  

 O Projeto de Vida e sua importância na 

formação humana rompendo com o 

individualismo e com o consumismo. 

 A liberdade como um princípio divino que 

orienta as relações sociais. 

 A ética como um conjunto de valores e 

princípios que norteiam a ação moral. 

 Física (Cinemática): movimento, velocidade,  

aceleração, queda da livre e gráfico do 

movimento. 

Matemática 

 Razão e proporção; 

 Teorema de Tales; 

 Teorema de Pitágoras; 

 Introdução à trigonometria. 

Geografia 

 A globalização,  

 A China,  

 Revolução chinesa,  

 Meio ambiente,  

 Questões ambientais,  

 A pobreza mundial, 

 Protocolo de Kyoto,  

 Poluição atmosférica,  

 A Oceania, Austrália e Nova Zelândia. 

 
Relembramos que em caso de ausência do aluno: 
- somente no dia posterior à prova não realizada, com justificativa de um responsável na agenda escolar 

JUNTAMENTE com apresentação de um documento que comprove a ausência (por exemplo, atestado médico, 

odontológico), a prova será repetida. NÃO REPETIREMOS PROVA apenas com a justificativa na agenda. É 

necessário um documento que comprove a ausência. 

 

Atenciosamente, 

 

 
“Minha alegria é que venham muitas crianças aos nossos colégios para que possamos levá-las a Deus.” 

Santa Cândida 

http://www.sjo.org.br/

