
 

Programa de 
Assistência 
Pedagógica 

9º ANO 

 

  

ORIENTAÇÕES PARA OS  ESTUDOS 9º ANO 
1 

 

Recado do professor: 
 

Queridos alunos,  
Sentimos falta dos nossos encontros semanais, mas devidos aos acontecimentos globais e por motivos de segurança 
e saúde publica teremos que continuar nossas atividades em casa. É de fundamental importância seguirmos as 
recomendações fornecidas pelas autoridades competentes mas que possamos também continuar a construção do 
nosso conhecimento. Estou enviando um roteiro de estudo para que vocês possam utilizar como guia nesse 
momento de turbulência.  Gostaria de dizer que a escola assim como nós professores estamos a total disposição de 
vocês para tirar qualquer dúvida... 
Um forte abraço e nos vemos em breve. 
  

 
DISCIPLINA: QUÍMICA  
Professores: Caique Barreto (Paissandu), Saulo (Caruaru) e Artur Mota (Boa Viagem). 

 
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  
TOP1 – Tipos de substâncias químicas – Pag 412 a 419  
- Substâncias simples. 
- Substâncias compostas.  
- Alotropia  
TOP2 – Misturas – Pag 419 a 429  
- Misturas homogêneas. 
- Misturas Heterogêneas. 
- Substância pura.  
Exercícios – 445 a 448 
 
Estratégia de estudos:  
Leitura e realização de exercícios dos tópicos. 
Observar na sua casa compostos químicos que poderiam se classificar como: misturas homogêneas, misturas 
heterogêneas e substâncias puras. 
  
 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
Pesquisar alguns exemplos de alotropia e como ela pode ser vista na sociedade. É sugerido ao aluno que ele utilize 
meios de pesquisa online (Google ou YouTube por exemplo). 
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SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  
TOP3 – Métodos de separação (parte 1) - Pag 429 a 439  
- Catação 
- Separação magnética (imantação) 
- Ventilação 
- Levigação 
- Sedimentação fracionada 
- Flotação 
- Decantação 
- Tamisação 
- Filtração comum 
- Filtração a vácuo 
- Centrifugação 
TOP 4 – Métodos de separação (parte 2) – Pag 438 a 443 
- Destilação simples 
- Destilação fracionada 
- Evaporação 
- Liquefação fracionada  
Exercícios – 448 a 452 
 
Estratégia de estudos:  
Leitura e realização de exercícios dos tópicos. 
Realização das atividades dos exercícios propostos (parte cinza) 
 
 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
Pesquisar em meios digitais a importância e exemplos de aplicações em nossa casa ou nas industriais das separações 
de misturas (também chamadas de análises imediatas). 
 
 
 
 
 
 
 


