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A) OBJETIVOS  

 

 Apresentar os sistemas nervoso, sensorial e endócrino humano e seus papéis na 

integração de diferentes partes do corpo e funções orgânicas. 

 Compreender os principais componentes e subdivisões do sistema nervoso e sua inter-

relação. 

 Conhecer a classificação das células sensoriais de acordo com a origem dos estímulos e 

de acordo com a qualidade dos estímulos. 

 Conhecer as principais glândulas endócrinas humanas e seus respectivos hormônios. 

  Apresentar os sistemas responsáveis pela movimentação, suporte e proteção do corpo 

humano: os sistemas muscular e esquelético. 

 Conhecer os principais órgãos do sistema reprodutivo masculino e feminino. 

 Associar o amadurecimento das partes genitais internas e externas à capacidade 

reprodutiva. 

 Reconhecer que o ser humano passa por diferentes etapas durante a sua vida e que cada 

uma delas apresenta características específicas, tanto no aspecto físico como 

comportamental. 

 

B) CONTEÚDO  

 

 O organismo humano e suas interações com o ambiente 

o As funções integradas da nutrição. 

o Integração e controle corporal: sistemas nervoso e endócrino. 

o Associação da atividade sexual à reprodução humana. 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 

Em sala: 

 Sondagem de conhecimentos prévios em relação ao conteúdo a ser estudado. 

 Discussão dos assuntos abordados em sala de aula. 

 Leitura e interpretação do livro-texto. 

 Atividades em duplas e em grupo. 

 Atividades práticas. 

 

Em casa 

 Atividades propostas pelo livro-texto. 

 Pesquisas. 

 Atividades extras. 

 Caderno de estudos. 

 

D) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

A) Avaliações: 2 avaliações de 14,0 pontos cada uma. 

B) Atividades realizadas na escola, em duplas e individualmente, a partir de estudo orientado 

feito em casa e na escola.  

 

Setembro/2017 
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A) TEMAS E TÓPICOS:  

 

 Congruência de triângulos. 

 Teorema de Pitágoras. 

 Cevianas de um triângulo. 

 Construções Geométricas. 

 Polígonos. 

 Quadriláteros. 

 Circunferências. 

 

B) OBJETIVOS:   

 

 Classificar triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. 

 Condições de existência de um triângulo. 

 Identificar ângulo externo como a soma de internos não adjacentes. 

 Calcular e aplicar a área de triângulo na resolução de problemas. 

 Aplicar o conceito de área de triângulo para a demonstração do teorema de Pitágoras. 

 Reconhecer casos de congruência de triângulos. 

 Reconhecer e aplicar as propriedades dos triângulos isósceles e equiláteros. 

 Reconhecer e aplicar as propriedades dos triângulos retângulos e fazer cálculos usando 

Teorema de Pitágoras. 

 Caracterizar um polígono convexo e um polígono não-convexo. 

 Identificar os elementos de um polígono: vértice, lados, ângulos internos e externos. 

 Identificar polígonos regulares. 

 Reconhecer os elementos notáveis de um polígono regular. 

 Obter número de diagonais de um polígono. 

 Obter a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos. 

 Polígonos regulares e propriedades. 

 Identificar e caracterizar os quadriláteros: trapézios, paralelogramos, retângulos, 

losangos e quadrados. 

 Identificar uma circunferência e seus elementos. 
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C) PROCEDIMENTOS, RECURSOS E ESTRATÉGIAS:  

 Aulas expositivas dialogadas. 

 Atividades utilizando os recursos de multimídia, para dinamizar alguns pontos do 

conteúdo. 

 Listas complementares de exercícios.  

 Leitura de artigos relativos ao conteúdo trabalhado, de outros autores, encontrados na 

biblioteca e em sites de divulgação matemática. 

 

 

D) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 Duas avaliações mistas, valendo 14 (quatorze) pontos cada uma. 

 Atividades pontuadas em sala, individuais ou em duplas, totalizando 7 (sete) pontos. 
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A) OBJETIVOS 

 Utilizar adequadamente o sistema gramatical para narrar uma história ou descrever suas 

impressões. 

 Escrever textos que descrevem experiências 

 

 

B) CONTEÚDO: 

 Gramatical: 

 Fonética. 

 Verbos pronominais. 

 Pronomes possessivos. (complemento) 

 Pretérito indefinido. (revisão) 

 Introdução ao presente de subjuntivo. 

 Apócope de adjetivos. (complemento) 

 Expressões para introduzir um assunto e mudar de assunto. 

 Perífrases de infinitivo e de gerúndio. 

 Presente de subjuntivo. (revisão) 

 Futuro simples. 

 Ojalá / espero que + subjuntivo. 

 

 Lexical:  

 Espetáculos (cultura) (extra), tarefas domésticas, adjetivos de personalidade (revisão) 

alguns substantivos heterosemánticos (complemento). 

 

 Sociocultural: 

Cultura e lazer (extra), realismo mágico e livros com magia (complemento). 

 

 Gêneros textuais: cartas informais, letras de canções (complemento) e anúncios. 
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C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

a)  Avaliações 

 2 avaliações escritas no valor de 14 pontos cada uma (questões abertas e fechadas). 

 

b) Atividades cotidianas 

 Boletim Informativo (projeto Praça da Liberdade) - 3,0 pts.  

 Produção de Piñata – 3,0 pts. (entrega final de setembro) 

 Atividades em sala – 1,0 pts. (ao longo da 3ª etapa) 
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A) OBJETIVOS  

 Analisar como as religiões concebem as manifestações de sexualidade. 

 Identificar a autoimagem como um fenômeno construído culturalmente. 

 Definir espiritualidade. 

 Identificar as formas de manifestação da espiritualidade. 

 

B) CONTEÚDO 

1. Corporeidade 

 Afetividade e sexualidade. 

 Autoimagem: as doenças da forma.  

a) Em busca de um corpo perfeito. 

b) Corpo, mídia e sociedade de consumo. 

 

2. Transcendência 

 Espiritualidade. 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:  

 5,0 – Avaliação de Caderno, pesquisa, trabalhos em sala e em casa. 

 10,0 – Estudo aprofundado: Pesquisa e Socialização; Trabalho de sexualidade sobre o 

livro Cântico dos Cânticos.  

 10,0 – Trabalho avaliativo em dupla no laboratório de informática. 

 10,0 – Avaliação individual.                                                                       Total: 35 pontos 

 

Obs.: o valor total obtido no final da etapa será transformado em conceito, a partir dos critérios 

a seguir: 

 

 OT – Ótimo – 95% a 100% 

 MB – Muito Bom – 85% a 94% 

 B – Bom – 70% a 84% 

 S – Suficiente – 60% a 69% 

 I – Insuficiente – 0% a 59% 
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A) OBJETIVOS  

 

 Localizar a América em mapas diversos, reconhecendo suas regionalizações. 

 Localizar e nomear os países americanos, bem como suas capitais, em mapas. 

 Analisar mapas temáticos da América. 

 Explicar o processo de formação do relevo americano. 

 Distinguir as principais formas de relevo e enumerar os principais rios do continente 

americano. 

 Relacionar o clima aos tipos de vegetação do continente americano. 

 Relacionar a distribuição da população americana aos seus aspectos naturais. 

 Distinguir as principais características das colônias de exploração e povoamento, 

associando-as às diferenças de colonização entre América Latina e Anglo-saxônica. 

 Explicar as diferenças de crescimento demográfico no continente americano. 

 Explicar as características demográficas da América. 

 Situar, no tempo e no espaço, a grande onda migratória do final do século XIX e início do 

século XX. 

 Identificar causas do atual processo migratório. 

 Analisar as diferenças de IDH existentes na América. 

 Explicar os diferentes tipos de migração. 

 Explicar os entraves ao crescimento econômico dos países latino-americanos 

subdesenvolvidos. 

 Analisar as disparidades socioeconômicas entre a América Anglo-saxônica e América 

Latina. 

 Explicar as características socioeconômicas da América do Norte. 

 Explicar a relação entre a economia mexicana e estadunidense. 

 Explicar as características socioeconômicas da América Central insular e continental. 

 Explicar as características socioeconômicas da América do Sul, bem como de suas 

regiões. 

 Localizar a África em mapas diversos, reconhecendo suas regionalizações. 

 Localizar e nomear os principais países africanos, bem como suas capitais, em mapas. 

 Analisar mapas temáticos da África. 

 Explicar o processo de formação do relevo africano. 
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 Diferenciar as principais formas de relevo e enumerar os principais rios do continente 

africano. 

 Relacionar o clima aos tipos de vegetação do continente africano. 

 Relacionar a distribuição da população africana aos seus aspectos naturais. 

 Explicar o processo de colonização e descolonização do continente africano e suas 

consequências. 

 Relacionar o conceito de neocolonialismo como elemento característico do processo de 

colonização empreendido pelos europeus ao longo do século XIX. 

 Identificar as características da economia africana. 

 Analisar os níveis de desenvolvimento econômico no continente e o papel dos 

investimentos estrangeiros ali. 

 Explicar as diferenças socioeconômicas da África do Norte e da África Subsaariana. 

 Explicar o papel da economia africana no contexto global. 

 Explicar a composição étnica e cultural da população africana. 

 Analisar a dinâmica populacional da África. 

 Explicar as características da população rural e urbana do continente africano. 

 Identificar causas e consequências do crescimento urbano e populacional na África. 

 Identificar causas e consequências para os problemas sociais da população africana. 

 Ler documentos cartográficos, gráficos e tabelas. 

 Utilizar corretamente o vocabulário específico. 

 Aplicar os conceitos referentes à cartografia. 

 

B) CONTEÚDO: 

 

 Fundamentos básicos da cartografia 

 Instrumentos de análise geográfica aplicados a espaços regionais selecionados: América 

e África - Aspectos naturais e socioeconômicos. 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

 Duas avaliações no valor de 14,0 (quatorze) pontos cada uma. 

 Atividade avaliativa por disciplina, interdisciplinar ou por área de conhecimento –  

4,0 (quatro) pontos. 

 Projeto de série – 3,0 (três) pontos. 
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OBJETIVOS: 

 Destacar as tensões decorrentes do processo de industrialização, bem como da 

desigualdade no acesso a riqueza. 

 Discutir o processo histórico de formação do movimento operário no decorrer do século 

XIX. 

 Conhecer e analisar as teorias sociais, diferenciando suas estruturas e demandas. 

 Compreender o poderio militar e econômico europeu após a Segunda Revolução 

Industrial e seus impactos no mundo. 

 Analisar a agressiva expansão europeia, conceituada como Imperialismo, sobre os 

territórios da África e Ásia, no século XIX. 

 Destacar as justificativas ideológicas que acompanharam e fundamentaram a nova 

colonização europeia. 

 Analisar os movimentos de resistência que se desenvolveram nas regiões colonizadas. 

 Analisar as peculiaridades da expansão estadunidense. 

 Conhecer as estruturas políticas, econômicas e sociais do Brasil Imperial. 

 Analisar a Constituição de 1824. 

 Compreender o período regencial e as revoltas que ocorreram nesse período. 

 

CONTEÚDO: 

 A construção do Estado Brasileiro (Primeiro Reinado, Regências e Segundo Reinado).  

 Doutrinas sociais do século XIX. 

 Imperialismo europeu e estadunidense. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

a) Avaliações: 

2 avaliações escritas no valor de 14 pontos cada uma (questões abertas e fechadas). 

 

b) Atividades cotidianas: 

Trabalho em grupo interdisciplinar no valor de 2,0 pontos – A Praça. 

Trabalho em grupo no valor de 3,0 pontos – Imperialismo 

Atividade individual em sala no valor de 2,0 pontos – Constituição Brasileira. 
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A) SKILLS: 

 

Reading, Writing, Listening, Speaking, Grammar and Vocabulary 

 

 

B) OBJECTIVES: 

 

1. Reading 

 Employ reading strategies in the comprehension of texts. 

 Giving advice. 

 Expressing future possibilities. 

 Reading about future plans. 

 Reading about comparisons.   

 

2. Writing 

 Write short letters, e-mails, and answers. 

 Fill in forms.  

3. Listening 

 Utilize English in all aspects of classroom activity. 

4. Speaking 

 Present group work in English. 

 Give Advice. 

5. Grammar 

 Use the adverbs and adjectives. 

 Use the Too + adjectives. 

 Use the adjectives ending in ED and ING. 

 Identify adjectives and their opposites. 

 Identify and correctly use comparatives and superlatives of adjectives. 

6. Vocabulary 

 Recognize and use appropriate vocabulary to talk about time and weather. 

 Recognize and use appropriate vocabulary to talk about superlatives, exaggerations 

and plans. 

 Recognize and use appropriate vocabulary to talk about adjectives and opposites. 

 Describing the weather. 
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 Compare the past, the future and the present times.     

 Have contact with informal language. 

 

 

C) CONTENT:   

1. Use of English 

 Comparatives of adjectives. 

 Superlatives of adjectives. 

 Too + adjectives. 

 Adjectives ending in ED and ING. 

 Adverbs and Adjectives. 

 When x If. 

 Parts of speech. 

 Should/shouldn’t. 

 

2. Vocabulary 

 Adjectives. 

 Adverbs. 

 Nouns. 

 Time and Weather. 

 Adjectives and Opposites. 

 English in the classroom. 

 

 

D) ACTIVITIES: 

1. Classroom: 

 Group and pair work. 

 Music, games; multi-media presentations.       

   

2. Self-Study: 

 Short compositions. 

 Exercises. 

 Revision of vocabulary. 

 

E) ASSESSMENT: 

 

POINT DISTRIBUTION (35,0 points): 

 2 Discursive Tests: 14,0 points each. 

 Other activities: 7,0 points (Different activities involving the four skills).  
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A) OBJETIVOS: 

 

Propiciar ao aluno oportunidades para: 

 reconhecer elementos da sintaxe do período simples e do composto por coordenação, e 

utilizar, adequadamente, a pontuação, com fins de instrumentalizá-lo para a produção de 

textos em registros padrão quando a situação exigir; 

 conhecer e respeitar as diversas variantes linguísticas a partir da análise linguística de 

gêneros textuais diversificados; 

 compreender a produção de efeitos de sentido em textos que abordem o mesmo tema e 

sejam de diferentes gêneros; 

 formalizar os elementos estruturais dos gêneros selecionados para a etapa; 

 ler e analisar textos jornalísticos com fins de ampliação do conhecimento de mundo 

direcionados para a significação de diferentes textos que circulam socialmente; 

 ler e analisar textos literários; 

 utilizar com adequação os articuladores necessários à explicitação das relações de 

sentido pretendidas e à coesão em geral; 

 produzir textos dos gêneros estudados ao longo da etapa; 

 reconhecer o efeito de sentido produzido pelas conjunções coordenativas e classificá-las; 

 reconhecer os efeitos expressivos das orações coordenadas; 

 reconhecer e interpretar situações de uso denotativo e conotativo da linguagem; 

 reconhecer e operar com períodos compostos por coordenação; 

 reconhecer e usar a conjunção como elemento de coesão textual; 

 reconhecer recursos expressivos diversos das figuras de linguagem (antítese, pleonasmo, 

assonância...); 

 significar outras linguagens, além da verbal, nos momentos de leitura e de escrita; 

 sistematizar os conhecimentos linguísticos estudados nos anos anteriores; 

 utilizar os conhecimentos linguísticos já adquiridos como objeto para ampliar a 

competência comunicativa; 

 utilizar os conteúdos apreendidos para realizar sínteses, tomar decisões, formular e 

ampliar soluções nas múltiplas e diferentes situações. 
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B) CONTEÚDO: 

 

GÊNEROS DA LITERATURA 

 Crônica narrativa (aprofundamento) 

 Poema (aprofundamento) 

 

 LITERATURA 

 

 Figuras de linguagem: retomar as figuras de linguagem trabalhadas nas etapas anteriores 

e introduzir aliteração, assonância e pleonasmo.  

 Características do texto literário.  

 Diferença entre prosa e poesia. 

 

 Leitura: 

 DOYLE, Arthur Conan. Um estudo em vermelho. Tradução de Antônio Carlos Vilela. 

São Paulo: Editora Melhoramentos. 

 HUGO, Victor. Os Miseráveis. Tradução de Walcyr Carrasco. São Paulo: Editora 

Moderna. 

 Shelley, Mary, Frankenstein. Contada por Ruy Castro. São Paulo: Editora Companhia 

das Letras. 

 

 INTERTEXTUALIDADE 

 

 Paródia. (Retomar conceitos trabalhados no 7º ano) 

 Paráfrase. (Retomar conceitos trabalhados no 7º ano) 

 Citação. (Introdução) 

 Alusão. (Introdução) 

 

 GÊNEROS NÃO LITERÁRIOS 

   

 Artigo de opinião. (aprofundar conceito da 2ª etapa) 

 Carta ao leitor. (introduzir) 

 Carta do leitor. (retomar conceitos trabalhados no 7º ano) 

 Editorial. (introdução) 

 Entrevista. (introdução) 

 Resenha crítica. (retomar conceitos trabalhados no 7º ano) 

 

 MORFOSSINTAXE 

 

 Vozes verbais (Aprofundar conceito da 2ª etapa) 

 voz ativa 

 voz passiva 

 voz reflexiva 

 agente da passiva 

 SE = partícula apassivadora. (estabelecer a diferença entre a PA e o índice de 

indeterminação do sujeito) 

 Transição da passiva para a ativa – casos com sujeito determinado e indeterminado. 



 Efeito discursivo da voz passiva e da voz ativa em um texto.  

 Omissão do agente da passiva. 

 Retomar sintaxe do período simples. (Aprofundar conceito da 2ª etapa). 

 Retomar classes de palavras. (Aprofundar trabalho das etapas anteriores). 

 

 

 Pronome relativo (introduzir). 

 Conjunções coordenativas e seus valores semânticos. (introduzir) 

 Regência verbal e nominal.  

 Concordância verbal e nominal.  

 Complemento nominal. 

 Sintaxe do período composto: 

 Período composto por coordenação. 

 Orações sindéticas e assindéticas. 

 Efeitos expressivos das orações coordenadas sindéticas alternativa e adversativa. 

 

 VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

 Variante formal/padrão. 

 Variante informal / coloquial. 

 

 PONTUAÇÃO  

 Uso da vírgula entre termos da oração. 

 Uso da vírgula entre orações coordenadas. 

 Uso da vírgula e a quebra na ordem direta da oração. 

 

 ORTOGRAFIA 

 Abreviaturas, siglas e acrônimos. 

 Acentuação gráfica – (retomar) 

 Uso do hífen 

 Meio/meia. 

 Bastante/bastantes. 

 De repente/de repente. 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

a) Avaliações: 

 2 avaliações escritas no valor de 14 pontos cada uma (questões abertas e fechadas). 

 

b)  Atividades cotidianas 

 Produção Textual (PT) e Língua Portuguesa: (trabalhos individuais, interdisciplinares ou 

em grupo): 4,0 pontos. 

 Língua Portuguesa: (trabalho de campo): 3,0 pontos. 
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A) OBJETIVO  

 

 Resolver e representar sistemas e inequações do 1o grau. 

 Utilizar da linguagem algébrica e aritmética na resolução de problemas. 

 Resolver problemas que envolvam grandezas direta e inversamente proporcionais.  

 Identificar e operar com os números racionais, irracionais e reais. 

 Calcular e interpretar medidas de tendência central. 

 

B) CONTEÚDO  

 

 Proporção - Grandezas direta e inversamente proporcionais. 

 Conjunto dos números Reais. 

 Cálculo da fração geratriz de dízimas periódicas simples e compostas. 

 Cálculo de raízes usando fatoração e aproximação.  

 Estatística - Medidas de tendência central. 

 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

 

Avaliações: 

 Duas avaliações escritas no valor de 14 pontos cada uma. 
 

Atividades Avaliativas: 

 Projeto Praça da Liberdade. 
 Trabalhos em grupo. 
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A) OBJETIVOS: 
 

O trabalho desenvolvido na etapa buscará aperfeiçoar as habilidades de: 
 

 Ler e compreender parágrafos dissertativo-argumentativos, contos e cartazes, 

reconhecendo recursos expressivos característicos dos diversos gêneros citados. 

 Produzir textos dos gêneros selecionados nas modalidades oral e escrita. 

 Reconhecer as características essenciais (tema; assunto; finalidade; situação de 

interlocução) dos gêneros textuais selecionados para a etapa. 

 Reconhecer recursos expressivos diversos, tais como ironia, humor, intertextualidade e 

ambiguidade, segundo efeito de sentido que se quer produzir. 

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

língua, a partir de situações de uso, priorizando a relação que as palavras estabelecem nos 

textos. 

 Escrever com coesão e coerência. 

 Desenvolver o gosto pela leitura e escrita. 

 Ler e analisar textos literários.       

  

B) CONTEÚDO: 
 

 Elementos constituintes dos gêneros selecionados. 

 Variação linguística/Locução e interlocução. 

 Vocabulário. 

 Recursos expressivos: humor, ironia, duplo sentido e ambiguidade nas produções. 

 Recursos inerentes ao texto literário. 

 Comparação, metáfora e metonímia nas produções. 

 Aspectos de textualidade: coerência e coesão. 

 Produção dos gêneros selecionados. 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 

Uma das produções será cobrada como questão de avaliação, no valor de dois (2,0) pontos. 

As demais produções textuais serão avaliadas em quatro (4,0) pontos cada uma, podendo 

se somar a eventuais atividades cotidianas de Português de mesma pontuação. No que diz 

respeito às produções que valem quatro (4,0) pontos, o resultado alcançado será o da média 

das notas distribuídas. Este valor será somado à disciplina de Língua Portuguesa. 
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DISCIPLINA PRODUÇÃO DE TEXTO PROFESSOR OTÁVIO XAVIER 
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