
                           

 

 

 

 

UNIDADE DE ESTUDO/2017 2ª etapa.  
SEGMENTO: Ensino Médio  DISCIPLINA: Biologia 

PROFESSORES: Sabrina Oliveira e Marcos Vinícius   SÉRIE: 2ª  ETAPA: 2ª  

 

A) TEMAS E TÓPICOS 

 

TEMAS:  

 Biologia dos animais 

 Biologia Humana  

TÓPICOS: 

 Biomoléculas 

 Metabolismo  

 Sistema digestório 

 Sistema respiratório  

 Sistema circulatório 

 

B) OBJETIVOS 

 

 Entender o mecanismo de transformação de energia que ocorre com os alimentos ao longo do processo de 

digestão. 

 Relacionar os principais fenômenos que envolvem o metabolismo basal com a nutrição.  

 Reconhecer a disposição anatômica e as funções dos órgãos do sistema digestório.  

 Relacionar as doenças carenciais com a nutrição humana.  

 Compreender os malefícios resultantes de uma alimentação desbalanceada.  

 Compreender a evolução do processo de digestão nos filos do reino Animalia.  

 Relacionar o processo respiratório com a respiração celular.  

 Reconhecer a disposição anatômica e as funções dos órgãos do sistema respiratório.  

 Compreender os malefícios provocados pelo cigarro.  

 Compreender a evolução do processo respiratório nos filos do reino Animalia. 

 Reconhecer os tecidos: epitelial, conjuntivo e muscular, e associá-los com as funções do organismo.  

 Estabelecer relações entre os sistemas: reprodutor, digestório e respiratório. 

 Reconhecer a disposição anatômica e as funções dos órgãos do sistema circulatório.  

 Perceber como os hábitos de vida influenciam no funcionamento do sistema circulatório.  

 Relacionar as diferentes formas de digestão, respiração e circulação do sangue com o modo de vida dos 

animais.  

 

C) DESCRITORES EM FOCO 

 

 Reconhecer que os seres vivos podem obter energia através da respiração aeróbica, anaeróbica, e da 

fermentação, para realizar seus processos metabólicos.  

 Estabelecer relações entre o processo respiratório e a respiração celular.  

 Compreender as funções dos tecidos: epitelial, conjuntivo e muscular.  

 Relacionar digestão, respiração, circulação e reprodução com o modo de vida dos animais.  

 Relacionar as variadas formas de doenças carenciais com a nutrição humana.  

 Relacionar os órgãos que constituem os diversos sistemas fisiológicos humanos com suas funções.  

 

D) CONTEÚDO 

 Metabolismo 

 Fisiologia do sistema digestório.  

 Fisiologia do sistema respiratório. 



 Doenças relacionadas ao sistema respiratório.  

 Fisiologia do sistema circulatório 

 

E) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 

1. Em sala 

 Discussão de determinado tema a partir de projeções de filmes.  

 Discussão de questões a partir de experimentações práticas em laboratório.  

 Discussões em grupos a partir de conhecimentos adquiridos.  

 Levantamento do conhecimento prévio dos temas.  

 Problematizações relacionando o conteúdo ao nosso dia a dia.  

 Resolução e comentários de exercícios em sala de aula.  

2. Em casa 

 Estudo do livro e da apostila.  

 Resolução de exercícios em casa.  

 

F) AVALIAÇÃO 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados coletados nas 

atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o planejamento e replanejamento 

das atividades realizadas em sala de aula e fora dela pelos professores e alunos. 

Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e avaliação. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 

Avaliações:  

 2 avaliações mistas             10 pontos cada uma.  

 1 simulado                       10 pontos.  

 Atividades avaliativas           5 pontos.  

 

As atividades avaliativas serão realizadas no laboratório de biologia.  

             As atividades cotidianas serão realizadas na escola, individualmente, a partir de estudo orientado feito 

em casa e na escola. 

 

Maio/ 2017. 

 



 
 
 
 
 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Filosofia e Sociologia 

 PROFESSOR: Ricardo Miranda    SÉRIE: 2ª  ETAPA: 2ª 

 
A) Eixo Histórico e Temático 

 Filosofia Renascentista: da historicidade e da subjetividade. 
 Experiência e Racionalidade.  
 Ética e Política em Maquiavel. O problema do poder. 
 Filosofia Moderna: René Descartes e Immanuel Kant. 
 A sociologia no Brasil. 
 Desigualdades sociais. 

 
B) Objetivos 

 Diagnosticar conhecimentos prévios de filosofia e sociologia. 
 Conhecer, ampliar e utilizar o universo conceitual filosófico-sociológico, aplicando-os na análise dos temas 

discutidos. 
 Desenvolver a capacidade de análise, síntese e argumentação filosófico-sociológica do estudante. 
 Conceituar e confrontar empirismo e racionalismo. 
 Reconhecer as características da revolução científica do século XVII. 
 Relacionar os conceitos de experiência, de racionalidade e poder no contexto da modernidade. 
 Refletir sobre o imaginário nacional a partir da contribuição de três sociólogos brasileiros: Gilberto Freyre, 

Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes. 
 Construir uma compreensão crítica sobre problemas sociológicos atuais. 
 Analisar o fenômeno da pobreza e da exclusão no Brasil e no mundo. 

 
C) Descritores em Foco: 

 Identificar as características gerais do pensamento moderno. 
 Reconhecer a especificidade do pensamento de diferentes filósofos modernos. 
 Analisar o conceito de Racionalidade. 
 Explicar o conceito de Percepção Sensível. 
 Reconhecer os diferentes tipos de Racionalidade. 
 Caracterizar a Revolução Científica do séc. XVII. 
 Identificar as características gerais do pensamento renascentista. 
 Reconhecer a especificidade do pensamento de diferentes filósofos renascentistas. 
 Perceber o ceticismo renascentista em Michel de Montaigne. 
 Relacionar Poder e política em Maquiavel. 
 Explicar o conceito de Poder na Filosofia Renascentista. 
 Discutir o conceito de Racionalidade na Filosofia Renascentista e Moderna. 
 Diferenciar as teorias Contratualistas modernas.  
 Analisar as questões centrais do pensamento cartesiano. 
 Identificar as questões centrais do pensamento de Hume. 
 Analisar as questões centrais do pensamento de Kant. 
 Identificar as questões centrais do pensamento de Locke. 

 
D) Conteúdo 
Filosofia: Experiência e Racionalidade 

1. A revolução científica do século XVII  
2. Racionalismo e Empirismo  
a)  O racionalismo (René Descartes)  
b) O empirismo (David Hume e John Locke) 
c)  Racionalismo crítico de Kant  

 
Sociologia: fundamentos da sociologia brasileira e problemas sociológicos atuais 
1. As contribuições de Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes para a sociologia e para 
a construção do imaginário nacional. 
2. Globalização, desigualdade, pobreza e criminalidade no século XXI. 
3. Diversidade social no século XXI. 

../../../Downloads/SA%202013/Para%20SA%202012/UE%202%20ano%202ª%20ETAPA%202013.doc#_Toc194157009
../../../Downloads/SA%202013/Para%20SA%202012/UE%202%20ano%202ª%20ETAPA%202013.doc#_Toc194157010
../../../Downloads/SA%202013/Para%20SA%202012/UE%202%20ano%202ª%20ETAPA%202013.doc#_Toc194157011
../../../Downloads/SA%202013/Para%20SA%202012/UE%202%20ano%202ª%20ETAPA%202013.doc#_Toc194157013
../../../Downloads/SA%202013/Para%20SA%202012/UE%202%20ano%202ª%20ETAPA%202013.doc#_Toc194157013


E) Situações e Aprendizagem: 
1. Em sala 

 Aula expositivo-dialogada. 

 Leitura de textos filosóficos e sociológicos. 

 Resolução de listas de exercícios em sala e no laboratório. 

 Produção de texto (em dupla). 

 Socialização das produções (debate). 

 Seminários de discussão de temas. 

 Análise e discussão sobre vídeos e trechos de documentários ou filmes. 

 Correção de exercícios e tarefas agendados. 

 Seminários/Socialização de discussão de temas filosófico-sociológicos. 
2. Em casa 

 Leitura de textos filosóficos e sociológicos. 

 Ler o capítulo do livro-texto, pesquisando o vocabulário desconhecido e grifando as 
principais ideias, conceitos e definições. 

 Encaminhamento e preparação das questões filosóficas e sociológicas a serem 
trabalhadas em sala. 

 Rever o conteúdo trabalhado nas aulas. 

 Atividades escritas e de sistematização dos conteúdos estudados. 

 Destacar dúvidas e dificuldades, formulando perguntas para serem discutidas em sala de 
aula. 

 Fazer os exercícios propostos. 

 Coletar/pesquisar dados para as discussões. 

 Ter a capacidade de construir e/ou elaborar uma análise crítica da realidade. 
 
F) Textos a serem trabalhados na Etapa: 
 
Filosóficos: 
O discurso do método (Descartes), Investigação sobre o entendimento humano (Hume), A Crítica da Razão Pura 
(Kant), A Crítica da Razão Prática (Kant). 
 
Sociológicos: 
Casa Grande & Senzala (Gilberto Freyre); Raízes do Brasil (Sérgio Buarque de Holanda); Sociologia (Cristina 
Costa); Dados do PNUD, IBGE e outros; textos dos professores. 
 
G) Avaliação:  

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados coletados nas 
atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o planejamento e replanejamento 
das atividades realizadas em sala de aula e fora dela pelos professores e alunos. Os conteúdos trabalhados 
serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e avaliação. 

 
 
Distribuição de Pontos: 

Avaliações Específicas por disciplina  
 

Valor 

Filosofia   
15,0 Sociologia  

 

Atividades Interdisciplinares (válidas para Sociologia e Filosofia)  
  

Valor 

Simulado  10,0 

Trabalho: seminário, debates, socialização, atividades 10,0 

 

As atividades cotidianas serão realizadas no colégio, individualmente, em dupla ou em grupos, a partir de 
estudo orientado feito em casa e no colégio. 

 
 

Maio a Setembro/2017 
  

 
 
 



 
 

 
 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 

SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Física 

 PROFESSORES: HUMBERTO e ALEXSANDRO SÉRIE: 2ª ETAPA: 2ª 

 
 
 
A) OBJETIVOS: 

 Relacionar densidade, pressão e empuxo. 

 Relacionar aceleração com toda e qualquer mudança no vetor velocidade. 

 Diferenciar aceleração tangencial de centrípeta. 

 Determinar o tipo de movimento que o corpo executará a partir de sua aceleração. 

 Identificar a situação de não equilíbrio e relaciona-la à segunda lei de Newton. 

 Analisar situações em que os corpos não mantêm os seus estados de movimento em virtude de estarem 
submetidos a uma resultante de forças não nula. 

 Relacionar os conceitos do movimento circular para explicar acoplamentos de elementos (polias e 
engrenagens) e estendê-los para o estudo do movimento dos planetas. 

 Identificar a situação de equilíbrio de um corpo quando as forças que atuam sobre ele se cancelam. 

 Relacionar a força centrípeta à resultante de forças na direção radial dos movimentos circulares. 

 Enunciar os princípios de Pascal e de Arquimedes. 

 Deduzir o princípio de Arquimedes a partir da definição de pressão e das leis de Newton. 
 
 
B) CONTEÚDO: 

 Leis de Newton em movimentos uni e bidimensionais. 

 O movimento circular uniforme e uniformemente variado. 

 Densidade e pressão. 

 Princípio de Pascal. 

 Empuxo. 
 
 
C) AVALIAÇÃO: 

20 pontos  2 provas mistas. 
10 pontos  1 simulado com questões fechadas. 
5 pontos  laboratório. 

 
 

Maio/2017. 
 



 

 
 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 

 
A) OBJETIVOS: 

 

 Aplicar os conceitos sobre população (natalidade, mortalidade e fecundidade, crescimento vegetativo). 

 Analisar a transição demográfica nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

 Correlacionar estudos de caso com países que se encontram em diferentes fases da transição 

demográfica, ressaltando a realidade brasileira. 

 Interpretar diferentes estruturas etárias da população de diversos países, correlacionando-as com 

pirâmides etárias do Brasil. 

 Identificar, por meio de mapas e textos, os grandes movimentos migratórios mundiais e do Brasil. 

 Relacionar o êxodo rural, industrialização e urbanização no Brasil e no mundo. 

 Analisar o processo de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

 Analisar o processo histórico da urbanização, relacionando-o com a agricultura e com a industrialização. 

 Analisar a população urbana e a densidade demográfica mundial e do Brasil. 

 Analisar as consequências do processo de urbanização nos países desenvolvidos e nos países em 

desenvolvimento. 

 Caracterizar a formação do povo brasileiro a partir da miscigenação. 

 Avaliar as políticas afirmativas do Estado Brasileiro na sociedade atual. 

 Reconhecer a dinâmica das minorias sociais no Brasil e no mundo. 

 Ler documentos cartográficos, gráficos e tabelas. 

 Utilizar corretamente o vocabulário específico. 

 Aplicar os conceitos referentes à cartografia. 
 

 
B) CONTEÚDOS: 

 
 Fundamentos básicos da cartografia 

 
 Dinâmica Demográfica e a Urbanização 

o População e Crescimento Populacional 

o População Mundial 

o Fluxos Migratórios 

o População Brasileira 

o Espaço Urbano 

o Urbanização e Segregação 

o Impactos Ambientais Urbanos 

o Urbanização Brasileira 

o As cinco grandes regiões brasileiras 

o Novas territorialidades e desterritorialidades 

o Formação do povo brasileiro 

o As políticas afirmativas 

o As minorias sociais 
 

 
C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 

 Duas avaliações no valor de 10,0 (dez) pontos cada uma, totalizando 20,0 (vinte) pontos. 
 Simulado no valor de 10,0 (dez) pontos. 
 Atividades/Trabalhos – 5,0 (cinco) pontos. 

Maio/2017 

SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Geografia 

PROFESSOR: Renato Pequeno SÉRIE: 2ª ETAPA: 2ª 



 
 
 

 
 

UNIDADE DE ESTUDO/2017  
SEGMENTO: Ensino Fundamental II DISCIPLINA: História 

PROFESSORA: Renata Andrade SÉRIE: 2ª ETAPA: 2ª 

 

 

A) OBJETIVOS: 

 

 Analisar o processo de independência do Haiti. 

 Analisar as transformações econômicas e socais da América Portuguesa no século XVIII. 

 Analisar o processo de independência das Américas espanhola e portuguesa. 

 Identificar as fases da revolução industrial, as transformações técnicas e tecnológicas e seus 

impactos sócio-econômicos. 

 Compreender as formas de resistência a exploração pelo trabalhador. 

 

 

B) CONTEÚDO: 

 

 A emancipação do Haiti. 

 Transformações econômicas e contestações na América Portuguesa no século XVIII. 

 A dinâmica do processo de emancipação política da América espanhola e portuguesa. 

 A Revolução Industrial na Europa. 

 A dialética de revolução e contrarrevolução. 

 As lutas do operariado europeu: cultura e resistência ao capitalismo. 

 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

a)  Avaliações: 

Duas avaliações escritas no valor de 10 pontos (questões abertas e fechadas). 

Um simulado no valor de 10 pontos (questões fechadas). 

 

b) Atividades cotidianas: 

Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 5 pontos. 

 

 

 

 

Maio / 2017. 



 

 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Língua Inglesa 

 PROFESSORAS: Euler França  SÉRIE: 2ª ETAPA: 2a 

 
 

A) OBJECTIVES 
 

1. Reading 

 Employ reading strategies in the comprehension of texts. 

 Recognize the effect of linkers in the organization of a text.  

 Research and select pertinent information. 

2. Writing 

 Write a narrative using appropriate vocabulary, verb tenses and linkers. 

 Understand and utilize elements common to the narrative.  

 Paraphrase and synthesize research material so that it is readily understandable for the target 
audience. 

 Organize paragraphs utilizing topic sentences.  

3. Listening 

 Utilize English for all aspects of classroom activity. 

4. Speaking 

 Organize and present group work in English. 

 Use English to communicate in class. 

5. Grammar 

 Use the appropriate verb tenses. 

 Use the appropriate grammar aspects. 

 Identify and correctly use wish, should have and “if clauses”.  

 Avoid common usage errors. 

6. Vocabulary 

 Recognize and use appropriate vocabulary from scheduled textbook units. 

 Have broad contact with phrasal verbs. 
 
B) CONTENT 

1. Use of English 

 Past perfect x Simple Past  

 Linkers: conjunctions (and, but, so, for, yet) 

 Adjectives ending –ed and –ing.  
 State verbs / dynamic 

 Gerund / Infinitive verbs 

 Phrasal Verbs 

 Causative: have / get 

 

2. Vocabulary 

 Phrasal verbs. 

 Textbook: assorted vocabulary. 

 

 
 



 
C) ACTIVITIES: 

1. Classroom: 

 Group and pair work (written and oral) 

 Music 

 Student presentations 

 Multi-media presentations          

 

2. Self-Study: 

 Composition. 

 Exercises. 

 Weekly reading. 

 Revision of vocabulary. 
 

 
 

D) ASSESSMENT: 

Assessments will be treated as an integral part of the process of teaching and learning. Information collected 
during these activities will be analyzed and will orient the planning and re-planning of activities taking place both 
inside and outside the classroom by students and teachers. 

All assessments will be cumulative, considering the subject matter of the whole year to date. 

Interesting sites for your comprehension, vocabulary and grammar practice: 

 www.agendaweb.org (extra exercises, reading and listening) 

 http://www.englisch-hilfen.de/en/index.htm (grammar explanation and exercises) 

 http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ (English learning) 

 http://www.gateway-online.net/gateway/page/start (book support) 

 
 
POINT DISTRIBUTION: 

Formal Evaluations (3 x 10,0 points each)      30,0 points total 
English activities            5,0 points 
Total           35,0points 
 
 

 
May, 2017 

 
 
 
 

http://www.agendaweb.org/
http://www.englisch-hilfen.de/en/index.htm
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.gateway-online.net/gateway/page/start


 

 
 

UNIDADE DE ESTUDO/2017  
SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Literatura Brasileira 

PROFESSORES: Fernando Santana SÉRIE: 2ª ETAPA: 2ª 

 

A) OBJETIVOS 

 Reconhecer a relevância da prosa na literatura romântica, enquanto formadora de uma identidade nacional. 

 Analisar os elementos da narrativa dos romances românticos (indianistas, regionalistas e sociais urbanos). 

 Comparar dois romances escritos em épocas distintas, porém com personagens comuns. 

 Estabelecer relações entre o contexto histórico e as transformações sociais que proporcionarão o 

aparecimento de literatura realista. 

 Diferenciar a visão de mundo romântica da visão de mundo realista. 

 Reconhecer características formais e estilísticas da prosa de Machado de Assis. 

 Estabelecer uma visão crítica quanto à leitura literária de Machado de Assis. 

 Perceber a atualidade da escrita machadiana enquanto retrato da sociedade. 

 Analisar elementos formais da escrita de Machado de Assis, tanto em contos, quanto em um romance. 

 Proporcionar o diálogo entre gêneros textuais diferentes em abordagens temáticas semelhantes. 

 

 

B) CONTEÚDOS 

 A poesia condoreira de Castro Alves. 

 O erotismo na poesia do poeta baiano. 

 O romance romântico: romance social urbano, romance regionalista, romance indianista. 

 A prosa realista: Machado de Assis. 

 O Naturalismo em Aluísio de Azevedo. 

 Leitura de Era no tempo do rei, de Ruy Castro.  Ed. Alfaguara. 

 Leitura de Dom Casmurro, de Machado de Assis. 

 Leitura de contos machadianos: “Missa do galo”, “Teoria do medalhão”. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

a) Avaliações: 3 avaliações escritas no valor de 10 pontos cada uma (questões abertas e fechadas), que 

verificarão a capacidade de interpretação das obras indicadas a partir repertório teórico trabalhado nas 

aulas. 

 

b) Atividades pontuadas: trabalhos individuais ou em grupo no valor de 5 pontos. 

 

 

 

 



 
 
 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 

SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Matemática 

PROFESSORES: Beth Sant’Anna e Klaudemir Santiago SÉRIE: 2ª ETAPA: 2ª 

 
A) OBJETIVOS: 

Estatística. 
 

 Interpretar gráficos adquirindo prática na leitura.  

 Aplicar adequadamente os conceitos envolvidos nas situações-problema. 

 Agrupar dados estatísticos e representá-los graficamente de maneira clara e funcional. 

 Organizar os dados de uma pesquisa, escolhendo a representação mais adequada para a sua interpretação. 

 
Equações e Funções Trigonométricas. 
 

 Construir, ler e interpretar gráficos das funções seno, cosseno e tangente. 

 Definir a secante, cossecante e cotangente como um número real. 

 Construir, ler e interpretar gráficos das funções seno, cosseno e tangente. 

 Demonstrar as relações no ciclo trigonométrico. 

 Resolver e simplificar expressões trigonométricas. 

 Resolver equações e inequações trigonométricas. 

 Aplicar as fórmulas de adição e multiplicação de arcos na resolução de problemas. 
 

Espaço e forma - Geometria plana. 
 

 Identificar segmentos e pontos notáveis de um triângulo. 

 Identificar a semelhança entre triângulos. 

 Estabelecer a relação entre apótemas e lados dos polígonos regulares, com o raio do círculo em que estão 

circunscritos ou inscritos. 

 Identificar a área de uma figura plana. 

 Reconhecer um prisma, identificar seus elementos. 

 Calcular a área total de um prisma. 

 Calcular o volume de um prisma. 

           
B) CONTEÚDO: 

Estatística 
 

 Variável  

 Tabelas de frequência  

 Representação gráfica  

 Medidas de centralidade e variabilidade 

 Medidas de dispersão  

 Matemática e outras ciências: estimativas, demografia e entretenimento. 

 
Equações e Funções Trigonométricas 
 

 Gráficos das funções seno, cosseno e tangente 

 Período, frequência e amplitude de uma onda senoidal. 

 Equações trigonométricas simples 

 Problemas envolvendo as funções trigonométricas 

 
  



 

 2 

Espaço e forma - Geometria plana. 
 

 Segmentos e pontos notáveis de um triângulo 

 Semelhança de triângulos 

 Lados e apótemas de um quadrado, triângulo equilátero e hexágono regular, inscritos e circunscritos em uma 

circunferência. 

 Área de figuras planas 

 Prisma – área e volume. 

 
 
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 

a)  Avaliações: 

 2 avaliações escritas no valor de 10 pontos cada uma (questões abertas e fechadas). 

 1 Simulado de 10 questões fechadas no valor total de 10 pontos. 

 

b) Atividades cotidianas 

 Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 5 pontos. 
 
 
 
 

Maio / 2017 
 

 



 

 
 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
 

SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Português 

PROFESSORA: Flávia Völker SÉRIE: 2ª 2ª etapa 

 
 

A) OBJETIVOS: 

 

 Levar o aluno a perceber que a linguagem é uma atividade que modifica e constitui os interlocutores, e 

que é por eles constantemente modificada e manipulada conforme a situação comunicativa. 

 Capacitar o aluno a analisar estruturas linguísticas e compreender como elas participam na construção de 

sentido de um enunciado. 

 Demonstrar a importância do conhecimento do português padrão no cotidiano da vida acadêmica e 

profissional. 

 Observar, analisar e construir conhecimento sobre o funcionamento da gramática da                                               

língua, a partir de situações de uso. 

 Interpretar textos de diversos gêneros. 

 Reconhecer e aplicar aspectos da tematização textual. 

 

 

B) CONTEÚDO: 

 

 Fatores de textualidade (recursividade). 

 Natureza das palavras: substantiva, adjetiva e adverbial (recursividade). 

 Emprego de preposições e conjunções (recursividade). 

 Emprego de pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos e relativos. 

 Colocação de pronomes oblíquos átonos. 

 Emprego de tempos e modos verbais.  

 Coesão textual. 

 Leitura e compreensão de textos de diversos gêneros: artigo de opinião, editorial, cartas, conto, crônica, 

charge, cartum, tirinha, texto publicitário, texto poético. 

 Produção de parágrafos-padrão. 

 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

 Avaliação: 

03 avaliações escritas no valor de 10,0 pontos cada uma. 

01 atividade pontuada no valor de 5,0 pontos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDADE DE ESTUDO /2017 

SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Produção de texto 

PROFESSORA: Karla Santiago   SÉRIE: 2ª ETAPA: 2ª 

 
 

A) OBJETIVOS: 

 Reconhecer, interpretar e redigir textos de diferentes gêneros; fazer previsões e levantar hipóteses, identificar 

diferentes funções de gêneros textuais.  

 Planejar o próprio texto, desenvolver o tema proposto, revisar o próprio texto em função do gênero e do 

objetivo, adequar o texto à norma culta padrão.  

 

 

B) CONTEÚDO:  

 Artigo de opinião; 

 Carta argumentativa; 

 Carta aberta; 

 Tipo dissertativo- argumentativo (ENEM). 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

a) Avaliações:  

 5 (cinco) produções de texto valendo 7 (sete) pontos cada uma; júri simulado. 

 

b) Atividades cotidianas:  

 Correções e revisões de textos redigidos e de outras atividades realizadas. 

 

 

Mai/17. 

 

 



 

 

UNIDADE DE ESTUDO/2017 

SEGMENTO: Ensino MÉDIO DISCIPLINA: Química 

PROFESSORES: Cláudia Cinara, Luciane e Géssy James  SÉRIE: 2ª              ETAPA: 2ª 

 
1. Termoquímica 

   1.1. Calor e temperatura. 
   1.2. Entalpia e variação de entalpia. 
   1.3. Equação termoquímica. 
   1.4. Diagramas de energia. 
   1.5. Lei de Hess. 
   1.6. Energia de ligação. 

 
2. Soluções 

      2.1. Solubilidade e curvas de solubilidade. 
      2.2. Concentração das soluções. 
      2.3. Mistura e diluição de soluções. 
      2.4. Análise titulométrica. 

 
3. Propriedades Coligativas das Soluções 

3.1. Diagrama de fases. 
3.2. Pressão de Vapor. 
3.3. Crioscopia, ebulioscopia e tonoscopia. 
3.4. Pressão osmótica e osmose. 
 

A) OBJETIVOS: 
 

1. Definir calor de temperatura e diferenciá-los. 
2. Definir processos endotérmicos e exotérmicos. 
3. Definir entalpia. 
4. Definir estado padrão. 
5. Classificar processos físicos e químicos em endotérmicos e exotérmicos. 
6. Escrever uma equação termoquímica. 
7. Representar e interpretar diagramas de energia. 
8. Determinar a entalpia das reações a partir das entalpias de formação das substâncias. 
9. Determinar a entalpia das reações a partir das entalpias de combustão das substâncias. 
10. Comparar a eficiência energética de diferentes combustíveis. 
11. Determinar a entalpia de uma reação pela Lei de Hess. 
12. Determinar a entalpia das reações a partir das energias de ligação. 
13. Prever a solubilidade de uma substância por meio das curvas de solubilidade. 
14. Definir e calcular concentração de uma solução. 
15. Expressar a concentração de uma solução em g/L, mol/L, %p/V, %p/p, %V/V e ppm. 
16. Determinar e interpretar °GL e °INPM. 
17. Determinar concentração de soluções envolvendo diluição. 
18. Determinar concentração de soluções envolvendo misturas. 
19. Definir pressão de vapor. 
20. Estabelecer relação entre pressão e temperatura. 
21. Analisar gráficos envolvendo pressão e temperatura. 
22. Interpretar diagramas de fases. 
23. Definir propriedades coligativas. 
24. Descrever propriedades coligativas qualitativamente. 
25. Reconhecer a dependência entre as propriedades coligativas e a concentração de um soluto não 

volátil em solução. 
 

B) CONTEÚDO: 
 

1. Processos endotérmicos e exotérmicos 
2. Cálculo de ΔH para reações químicas. 



3. Solubilidade e curvas de solubilidade. 
4. Cálculo da concentração das soluções. 
5. Mistura e diluição das soluções. 
6. Pressão de vapor. 
7. Propriedades coligativas (ebulioscopia, crioscopia e tonoscopia). 
8. Pressão osmótica e osmose. 

 
 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 
 

1 – Em sala: 
 

 Aulas dialogadas. 
 Atividades experimentais no laboratório. 
 Leitura e análise de textos não-científicos (jornais e revistas) e científicos, rótulos e bulas. 
 Exercícios contidos no livro didático e na apostila, envolvendo habilidades cognitivas 

diversificadas. 
 Trabalhos em grupo no laboratório. 
 Atividades diversificadas em sala em dupla. 

    
 
 2 – Em casa: 
 

 Leitura de textos de livros didáticos e apostila. 
 Exercícios contidos no livro didático e na apostila, envolvendo habilidades cognitivas 

diversificadas. 
 

D) AVALIAÇÃO: 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados coletados nas 
atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o planejamento e replanejamento das 
atividades realizadas em sala de aula e fora dela pelos professores e alunos. 
Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e avaliação. 

 
 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
a) Avaliações: 

 2 avaliações: 10,0 pontos. 

 1 simulado: 10,0 pontos. 
 

b) Atividades cotidianas 

 3,0 pontos  atividades no laboratório. 

 2,0 pontos  atividades em sala de aula. 
 
FIQUE ATENTO PARA AS CONSIDERAÇÕES FEITAS A SEGUIR: 

a. Serão feitas várias atividades ao longo da etapa, em sala e no laboratório. Todas serão 
pontuadas. Ao final da etapa, será feita uma média aritmética para obter a nota final do aluno. 

b. O aluno que esquecer o avental não assistirá à aula e perderá os pontos relativos à atividade, 
caso ela seja pontuada.  

c. O aluno que esquecer a apostila poderá assistir à aula, mas perderá os pontos relativos à 
atividade, caso ela seja pontuada.  

d. Ausências deverão ser justificadas. 
 

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a partir de 
estudo orientado feito em casa e na escola. 

 
MAIO/2017 

 


