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A) TEMAS E TÓPICOS: 

 

 PROPRIEDADE DOS MATERIAIS 

1. Ligações interatômicas: ligação covalente. 

2. Propriedades periódicas: eletronegatividade. 

3. Ligações intermoleculares (ligação de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo 

induzido). 

4. Propriedades das substâncias metálicas, iônicas, moleculares e covalentes. 

 TRANSFORMAÇÕES DOS MATERIAIS 

1. Reações químicas de substâncias inorgânicas. 

2. Leis ponderais. 

 CONSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS 

1. Caracterização de ácidos, hidróxidos, hidretos, sais e óxidos. 

 

 

B) OBJETIVOS: 

 

1. Utilizar adequadamente a tabela periódica como “ferramenta”. 

2. Representar as substâncias e equações químicas através de modelos microscópicos. 

3. Comparar a eletronegatividade dos elementos químicos. 

4. Identificar e caracterizar os tipos de interações químicas. 

5. Associar as propriedades periódicas à formação das ligações químicas. 

6. Representar as substâncias iônicas, moleculares, metálicas e covalentes, através de 

fórmulas e outros modelos. 

7. Determinar, comparar e associar as propriedades das substâncias químicas aos modelos 

de ligação química. 

8. Representar as substâncias iônicas, moleculares, metálicas e covalentes, por meio de 

fórmulas e outros modelos. 

9. Representar as substâncias e equações químicas através de modelos microscópicos.  

10. Determinar, comparar e associar as propriedades das substâncias químicas aos modelos 

de ligação química. 

11. Reconhecer, caracterizar e nomear os óxidos, ácidos, hidróxidos, hidretos e sais. 

12. Descrever e aplicar as leis de Lavoisier e Proust. 

13. Interpretar dados a partir de informações registradas em tabelas e gráficos. 

14. Realizar experimentos simples para investigar as propriedades e transformação dos 

materiais. 
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15. Coletar informações por meio de observação direta e indireta, experimentação e leitura 

de textos. 

16. Interpretar informações por intermédio do estabelecimento de relações, de semelhanças 

e diferenças de fatos. 

17. Interpretar notícias veiculadas pela mídia, com enfoque nos conteúdos relacionados à 

química.  

 

C) CONTEÚDO: 

 

1. Propriedades periódicas. 

2. Interações químicas interatômicas (ligação iônica, covalente e metálica). 

3. Ácidos, hidróxidos, hidretos, óxidos e sais. 

4. Polaridade das ligações. 

5. Geometria molecular 

6. Polaridade das substâncias. 

7. Interações químicas intermoleculares (íon-dipolo, dipolo permanente, dipolo induzido e 

ligação de hidrogênio). 

8. Reações químicas envolvendo substâncias inorgânicas. 

9. Leis de Lavoisier e Prost. 

 

D) AVALIAÇÃO: 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

a) Avaliações: 

 1 avaliação: 10,0 pontos.  

 1 avaliação: 10,0 pontos. 

 1 simulado:  10,0 pontos. 

 

b) Atividades cotidianas 

 5,0 pontos  atividades no laboratório e em sala de aula. 

 

Obs.: Essas atividades serão definidas durante a etapa.  

 

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a partir 

de estudo orientado feito em casa e na escola. 
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A) TEMAS E TÓPICOS: 

TEMAS: 

 Qualidade de Vida das Populações Humanas 

 Ambiente e Vida 

 

TÓPICOS: 

 Desenvolvimento Econômico e Saúde 

 Distribuição da vida na terra 

 

B) OBJETIVOS: 

 Compreender os determinantes biológicos, sociais, ambientais, culturais e econômicos 

das doenças. Estabelecer a multicausalidade das doenças. 

 Avaliar as condições de saneamento básico dos munícipios brasileiros. 

 Analisar e comparar os indicadores de saúde das várias regiões brasileiras. 

 Associar a degradação ambiental à propagação de doenças infectocontagiosas e/ou 

parasitárias. 

 Determinar as medidas de prevenção e controle mais indicadas para problemas na área 

da saúde 

 Avaliar quais serão as estratégias a serem adotadas e se as mesmas causaram impactos, 

diminuindo e controlando a ocorrência da doença em análise. 

 Discutir as principais doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários e verminoses 

no Brasil; suas formas de disseminação e tratamento de modo a atuar positivamente, tanto 

no aspecto pessoal como no social, para a prevenção de doenças. 

 Valorizar os conhecimentos científicos e técnicos sobre as doenças e reconhecer que 

esses conhecimentos podem contribuir para a melhoria da saúde e da vida dos brasileiros. 

 Conhecer os principais fatores que afetam o tipo de ecossistema que se desenvolve em 

determinada região: insolação, circulação de energia na atmosfera, correntes oceânicas, 

composição do solo. 

 Conceituar bioma, caracterizando e localizando geograficamente os principais biomas do 

mundo: tundra, taiga, floresta temperada, floresta pluvial tropical, estepe, savana, deserto. 

 Caracterizar e localizar geograficamente os principais biomas brasileiros: Floresta 

Amazônica, Mata Atlântica, Mata de Araucárias, Campo Cerrado, Pampa, Caatinga, Mata 

de Cocais, Pantanal mato-grossense e Manguezais 

 Caracterizar os principais ecossistemas aquáticos e conceituar plâncton, nécton e bentos. 
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C) CONTEÚDO: 

 Livro: Amabis e Martho: Biologia em Contexto  

o Capítulo 26 – Algas, protozoários e fungos – páginas 447 a 452 

o Capítulo 25 – Vírus e bactérias  

o Capítulo 7: Sucessão Ecológica e Biomas 

 

 Apostila: Biologia: Teoria e Exercícios 

o Capítulo 11: Protozooses 

o Capítulo 06: Biomas Terrestres 

o Capítulo 07: Ambientes Marinhos 

 

D) AVALIAÇÃO: 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 Avaliação 1º Bloco 10 pontos 

 Avaliação 2º Bloco 10 pontos 

 Avaliação Simulado 10 pontos 

 Laboratório 5 pontos 
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A) TEMAS E TÓPICOS: 

Sociologia e Filosofia no Período Antigo 

1. Experiência e Racionalidade: 

 Validade, verdade, experiência, sentidos, certeza, racionalidade. 

2. Ética e Política: 

 Valores, virtude, vontade, cidadania, dever, sociedade, Estado, formas de governo, 

poder. 

 

B) OBJETIVOS: 

 Diferenciar as temáticas centrais do pensamento filosófico de Aristóteles. 

 Conhecer os princípios, conceitos e regras da lógica formal aristotélica. 

 Identificar as correntes filosóficas desenvolvidas no período pós-socrático.  

 Desenvolver a capacidade de leitura, síntese de um texto filosófico-sociológico e 

habilidades teórico-argumentativas. 

 

C) DESCRITORES EM FOCO: 

 Analisar as questões centrais do pensamento aristotélico. 

 Confrontar os tipos de argumento: universal, particular, negativo, afirmativo. 

 Distinguir verdade e validade. 

 Identificar argumentos, conceitos e valores presentes em discursos sociológicos e 

filosóficos. 

 Argumentar e se posicionar com clareza com relação às questões filosóficas e sociológicas. 

 Analisar o eixo conceitual de um texto filosófico ou sociológico. 

 

D) CONTEÚDO:  

 Aristóteles: Ética e Política: amizade, cidadania, formas de governo, equidade.  

 Sócrates: essência humana, virtude, dever e método. 

 Platão: o sensível e o inteligível, o Estado ideal, a tripartição da alma humana. 
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E) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM: 

Em sala 

 Exposição dialogada. 

 Leitura de capítulos do livro-texto: “Filosofia: por uma inteligência da complexidade”, 

de Celito Méier, Pax Editora.  

 Leitura de textos selecionados do livro: Sociologia: Introdução à ciência da 

sociedade, de Cristina Costa. São Paulo: Ed. Moderna, 2010.  

 Atividades escritas e de sistematização dos conteúdos estudados. 

 Seminários de argumentação e discussão de temas filosófico-sociológicos. 

 Análise de filmes ou trechos de filmes. 

 

   Em casa, recomenda-se: 

 Fazer a leitura prévia referente ao conteúdo trabalhado, no livro-texto, pesquisando o 

vocabulário desconhecido. 

 Grifar as principais ideias, conceitos e definições, registrando resumidamente, no 

caderno, as principais informações. 

 Rever o conteúdo trabalhado durante a semana, identificando dificuldades e dúvidas de 

leitura e entendimento, para esclarecimento em classe. 

 Fazer os exercícios indicados e atividades agendadas pelos professores. 

 Coletar dados para as discussões. Construir argumentações e contra argumentações. 

 

F) 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 
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A) OBJETIVOS: 

 Compreender como se dá a formação de imagens em lentes e em espelhos planos e 

esféricos. 

 Explicar o funcionamento de instrumentos ópticos simples. 

 Explicar o processo de acomodação visual e os defeitos da visão. 

 Conceituar temperatura. 

 Criar a relação entre duas escalas arbitrárias. 

 Explicar como ocorre a dilatação térmica. 

 Conceituar calor e suas formas de propagação. 

 Conceituar capacidade térmica e calor específico. 

 Explicar o funcionamento de um calorímetro. 

 Determinar a temperatura de equilíbrio em situações diversas. 

 Listar aperfeiçoamentos tecnológicos obtidos a partir do estudo do calor. 

 Descrever os processos de mudança de fase. 

 Conceituar calor latente. 

 

 

B) CONTEÚDO: 

 Óptica 

 Reflexão da luz. 

 Refração da luz. 

 Instrumentos ópticos. 

 Refração da luz. 

 Lentes Esféricas. 

 Instrumentos ópticos. 

 

 Termologia 

 Temperatura. 

 O calor e sua propagação. 

 Calor sensível e calor latente. 

 Dilatação. 
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C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 Avaliações mistas: duas avaliações no valor de 10 pontos cada uma. 

 Avaliação fechada: uma avaliação no valor de 10 pontos. 

 Atividades de Laboratório: 5 pontos. 
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A) OBJETIVOS  

 Analisar e avaliar a influência dos elementos e fatores climáticos para a dinâmica 

atmosférica. 

 Interpretar gráficos e tabelas usados na climatologia – leitura e interpretação de 

climogramas e gráficos com variáveis climáticas – temperatura, pressão, umidade. 

 Explicar o uso de novas tecnologias na previsão e determinação das condições climáticas. 

 Analisar e propor possíveis soluções para os problemas atmosféricos globais e locais, 

com destaque para sua repercussão nas atividades humanas, destacando as discussões 

sobre aquecimento global, ilhas de calor, inversão térmica, chuvas ácidas etc. 

 Explicar os fenômenos naturais atmosféricos e as dinâmicas humanas (implicações 

sociais, políticas, ambientais e econômicas) – estudo de casos. 

 Explicar a influência das condições naturais na distribuição e caracterização dos biomas: 

biogeografia. 

 Caracterizar os diversos biomas do Brasil.  

 Analisar e propor possíveis soluções para os problemas ambientais e econômicos 

relacionados à destruição dos biomas – enfocar a importância brasileira na questão 

ambiental. 

 Analisar o comportamento e a distribuição dos biomas no território brasileiro e suas 

interações com as dinâmicas globais. 

 Caracterizar os aspectos fisionômicos dos biomas e sua interdependência com as 

condições naturais (relevo, solos, climas). 

 Analisar os diversos usos econômicos dos biomas brasileiros, destacando sua importância 

para o desenvolvimento nacional. 

 Analisar problemas relativos à exploração dos biomas brasileiros. 

 Aplicar os conceitos referentes à cartografia. 

 

B) CONTEÚDO: 

 ATMOSFERA E SUAS INTER-RELAÇÕES 

 Elementos climáticos 

 Fatores climáticos 

 Alterações climáticas 

 Climogramas  

 Problemas ambientais de escala local a global.  

 Fenômenos naturais de origem atmosférica.  
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 A BIOSFERA E SUAS INTER-RELAÇÕES 

 Distribuição da Vegetação no Brasil e no mundo. 

 Relação vegetação/clima. 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

Avaliações: 

 3 avaliações no valor de 10 pontos cada uma. 

 

b) Atividades cotidianas: 

 Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 5 pontos. 

 

OBSERVAÇÃO: Antes de iniciarmos esta Unidade de Estudo, será concluída a Unidade de 

Estudo da 2ª etapa. 
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A) OBJETIVOS: 

 

 Analisar os legados das civilizações americanas para o mundo contemporâneo. 

 Compreender a cultura, política, economia e a sociedade dos Incas, Astecas e Maias. 

 Compreender o significado da colonização espanhola e suas principais características. 

 Analisar o processo de colonização inglesa, diferenciando-o da colonização dos países 

ibéricos. 

 Comparar o modelo econômico adotado nas colônias do Norte e das colônias do Sul. 

 Explicar as razões da existência do período pré-colonial brasileiro. 

 Compreender os acontecimentos históricos período inicial da história do Brasil. 

 Analisar a estrutura política, econômica e social da colonização brasileira. 

 

 

B) CONTEÚDOS: 

 

 Os indígenas americanos 

 Colonização espanhola 

 Colonização inglesa 

 Colonização portuguesa 

 Período pré-colonial 

 Colonização 

 

 

C) AVALIAÇÃO: 

 

 Duas avaliações de 10 pontos com quatro questões abertas e duas fechadas. 

 Uma avaliação de 10 pontos com dez questões fechadas. 

 Trabalho avaliativo no valor de 5,0 pontos. 
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A) OBJECTIVES: 

 

1. Reading 

 Work out prediction and meaning in the organization of a text. 

 Employ reading strategies in the comprehension of assorted texts.  

 Identify new vocabulary via analysis of sentences and phrases. 

 Guessing meaning from context. 

 Using prior knowledge. 

 Using reference words. 

2. Writing 

 Practice writing using connectors and relative pronouns.  

 Develop and synthesize information. 

3. Listening 

 Authentic English through videos and activities on the internet. 

 Utilize English for most aspects of classroom activity. 

 Practice pronunciation, word and sentence stress, intonation. 

4. Speaking 

 Use English to communicate in class. 

5. Grammar 

 Use linking words to avoid run-on sentences. 

 Avoid common usage errors. 

 Express what someone else has said. 

6. Vocabulary 

 Recognize and use appropriate words in contexts. 

 

B) CONTENT:   

 

1. Use of English 

 Conditional sentences: zero, first and second 

 I wish / If only (present) 

 Modal Verbs (can, could, may, might, should, ought to, have to, don’t have to) 

 Modal Perfect (e.g. might have done, could have seen) 

 Reported Speech: statements, questions and commands in the present tense. 

 Relative clauses (who, whom, which, that, whose) 
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2. Vocabulary 

 Assorted vocabulary from textbook and other sources. 

 

 

C) ACTIVITIES: 

1. Classroom: 

 Group and pair work  

 Multi-media presentations 

 Internet resources          

 

2. Self-Study: 

 Group and pair work (written and oral) 

 Use of a text book 

 Internet resources 

 

 

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. 

 

 

EVALUATION SYSTEM: 

Formal Evaluations (3 x 10,0 points each)     30,0 points total 

English activities           3,0 points 

Interdisciplinary project          2,0 points 

Total                           35,0 points 
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A) Objetivos; 
 

 Reconhecer as características da produção medieval. 

 Identificar as estruturas e temas das cantigas líricas e satíricas. 

 Reconhecer em textos modernos rupturas e continuidades da produção da Idade Média. 

 Identificar as características do projeto literário do Classicismo. 

 Estabelecer relação entre Reforma, Contrarreforma e Barroco. 

 Identificar as características barrocas na produção literária de Gregório de Matos e Padre 

Antônio Vieira. 

 Reconhecer, em textos modernos, rupturas e continuidades da produção literária barroca. 

 Identificar em outras manifestações artísticas (pintura, escultura, arquitetura) marcas do 

projeto artístico Barroco e do Arcadismo. 

 

B) Conteúdo: 

 

 Literatura da Idade Média: Trovadorismo.  

 Classicismo. 

 Barroco.  

 Arcadismo 

 

C) Avaliações:  

 

 Duas avaliações compostas de questões abertas e fechadas no valor de 10,0 pontos cada 

uma. 

 Um simulado composto por questões de múltipla escolha no valor de 10,0 pontos. 

 Atividades extras: 5,0 pontos.  

 Atividade interdisciplinar Português e Artes (infográficos) 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTO ENSINO MÉDIO  ETAPA   3ª 

DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA PROFESSORAS CARLA SILVA, FERNADO 

ANO/SÉRIE 1º TURNO Manhã  

mailto:santoagostinho@santoagostinho.com.br


 
 

 
UNIDADE DE ESTUDO - 2017 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Amazonas, 1803 – Santo Agostinho - CEP: 30.180-007 – Belo Horizonte – MG  
Fone: (31) 2125-6888 santoagostinho@santoagostinho.com.br. 

 

 

A) OBJETIVOS: 

 Resolver equações exponenciais, bem como discutir e montar problemas que recaiam 

em uma equação exponencial. 

 Identificar situações do dia a dia que podem ser modeladas por meio de uma função 

exponencial, relacionando sua análise com o seu gráfico. 

 Resolver problemas que envolvam inequações exponenciais. 

 Aplicar os conhecimentos sobre logaritmos, para a resolução de problemas de 

matemática financeira, e outros, que podem ser modelados por meio de uma função 

exponencial. 

 Determinar a função inversa de outra função dada. 

 Relacionar as funções exponenciais e logarítmicas, reconhecendo que uma é a inversa 

da outra. 

 Realizar a operação de composição de duas ou mais funções aplicadas em sequência. 

 Reconhecer que a inversa de uma função é outra função, que faz a aplicação das 

operações inversas da função original, na ordem inversa. 

 Identificar padrões numéricos, explicitando a sua lei de formação, através de uma 

função ou de uma fórmula de recorrência. 

 Resolver problemas do cotidiano que sejam aplicados às progressões. 

 

B) CONTEÚDO: 

 Gráficos das funções exponenciais e aplicações. 

 Inequações exponenciais. 

 Sequências e sucessões numéricas. 

 Progressão aritmética (PA). 

 Progressão geométrica (PG). 

 Logaritmo de um número real. 

 Propriedades operatórias dos logaritmos. 

 Função logarítmica e suas aplicações. 

 Equações e inequações logarítmicas. 

 Função composta. 

 Função inversa. 

 Módulo de um número real, equações modulares simples e função modular. 
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C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

a)  Avaliações: 

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

 

b) Atividades cotidianas: 

 Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 5 pontos. 
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A) OBJETIVOS:  

 

 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. Identificar mecanismos 

coesivos.  

 

 

B) CONTEÚDO:  

 

 Tipos textuais: dissertação e argumentação  

 Carta Aberta 

 Coesão textual 

 Discurso – foco na leitura 

 Estudo de textos  

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

 3 produções no valor de 10 pontos cada uma. 

 Atividades no valor de 5 pontos. 

Escrita e reescrita. 

Atividades em sala 
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