
                           
 

 
 

UNIDADE DE ESTUDO/2017  
SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Biologia 

PROFESSORES: Sabrina Oliveira e Marcos Vinícius SÉRIE: 2ª EM ETAPA: 1 ª 

 

A) TEMAS E TÓPICOS 

TEMAS: 

 Evolução 

 Fisiologia Humana 

 

TÓPICOS: 

 Teorias evolutivas 

 Regulação hormonal 

 Sistema reprodutor  

 

B) OBJETIVOS 

 Compreender as teorias evolutivas.  

 Compreender que as adaptações dos seres vivos são resultado de seleção natural.  

 Estudar a regulação hormonal e a função dos hormônios para regulação e integração dos diversos 

sistemas de um organismo. 

 Reconhecer a morfologia dos órgãos do sistema reprodutor (masculino e feminino). 

 Reconhecer a importância da reprodução na perpetuação das espécies e na evolução. 

 Compreender que as alterações fisiológicas que ocorrem na adolescência são decorrentes da ação 

de hormônios. 

 Compreender as alterações hormonais que regulam o ciclo menstrual.  

 Compreender o processo de gametogênese. 

 Conhecer os mecanismos de ação dos diferentes métodos contraceptivos.  

 Compreender os mecanismos de transmissão e profilaxia das principais DSTs.  

 

 
C) DESCRITORES EM FOCO 

 Relacionar adaptações morfofuncionais típicas de alguns tipos de animais aos seus modos de vida.  

 Reconhecer representantes dos principais grupos de animais a partir de suas características 

morfofuncionais.  

 Analisar o papel do sistema endócrino na coordenação e regulação das funções vitais do organismo.  

 Compreender as diferenças na fisiologia da reprodução masculina e feminina.  

 Compreender os fundamentos biológicos e sociais da sexualidade humana.  

 Avaliar a eficiência, adequação e pertinência do uso dos métodos de contracepção.  

 Identificar as DST mais frequentes no Brasil e os cuidados para preveni-las.   

 Compreender os fundamentos biológicos e sociais da sexualidade humana.  

 

 

D) CONTEÚDO 

 Teorias evolutivas.   

 Adaptações morfofuncionais dos animais e seleção natural em diferentes ambientes.  

 Regulação hormonal: principais hormônios e glândulas. Feedback negativo e positivo. Integração com 

o sistema nervoso. 



 Sistema reprodutor: anatomia dos sistemas reprodutores Ciclo menstrual. Funções dos hormônios 

sexuais e suas formas de regulação. Gametogênese. Métodos Contraceptivos e DSTs.  

 

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 dos capítulos 15, 21, 23, e 34 do livro texto.    

 Estudo da matéria através da apostila, temas 3, 4, 6 e 7.  

 Resolução de exercícios em casa.  

 Pesquisas em livros e internet.  

 

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             8 pontos cada uma.  

 1 simulado   8 pontos.  

 Atividades avaliativas          6 pontos.  

As atividades avaliativas serão realizadas em sala e no laboratório de biologia. As avaliações terão questões 

relativas ao conteúdo abordado em sala e no laboratório.  

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

orientado feito em casa e na escola. 

 

Fevereiro / 2017. 



 

 
 

UNIDADE DE ESTUDO – 2017 

SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Empreendedorismo e Novas Tecnologias 

PROFESSORES: Karla e Patrícia SÉRIE: 2ª  ETAPA: 1ª 

 
 
A) OBJETIVOS: 

 

 Conceituar empreendedorismo e identificar as habilidades de um empreendedor. 

 Conhecer e desenvolver um plano de negócios. 

 Utilizar a ferramenta Elaborar um planejamento pessoal. 

 Utilizar os conceitos de planejamento de tempo nas atividades diárias. 

 Trabalhar em equipe. 

 Desenvolver projetos inovadores e criativos 

 Business Model Canvas. 

 Aplicar habilidades em gerenciamento de projetos. 

 Aplicar novos conhecimentos de gestão em projetos gerenciais. 

 Reconhecer propósito nas atividades diárias. 

 

 

B) CONTEÚDOS: 
 
 Empreendedorismo e o empreendedor. 
 Planejamento pessoal. 
 Planejamento de tempo. 
 Propósito 
 Plano de negócios. 
 Gestão de projeto. 
 Gestão de produto. 
 Mínimo Produto Viável 
 Marketing Digital 

 
 
C) AVALIAÇÕES: 

 
 Os alunos serão avaliados a partir de observações das atividades realizadas em sala de aula e laboratórios, 

assim como em trabalhos interdisciplinares. 
 

 
D) CRONOGRAMA: 
 

 Laboratório de Ciências: 
 

MÊS 
DIA 

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA 

FEVEREIRO 13 14 

MARÇO 6, 20 7, 21 

ABRIL 3, 17 4, 18 
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UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
SEGMENTO: Ensino Médio  DISCIPLINA: Espanhol 

PROFESSOR: Fabiano Amaral SÉRIE: 2ª ETAPA: 1ª 

 
 

A) OBJETIVOS: 

 

 Expressar a duração de uma ação começada no passado e concluída no passado ou no presente. 

 Expressar a frequência com que fazemos as coisas e a demora com que as fazemos. 
 
COMPLEMENTO: 
 

 Descrever atitudes das pessoas. 

 Opinar sobre diferentes assuntos e mudar de tema em uma conversa. 
 
 

B) CONTEÚDO: 

 
1. Gramatical 

 Verbos em subjuntivo, imperativo, condicional simples e futuro simples e composto. 

 Preposição. 

 Conjunções adversativas. 

 

2. Lexical 

 Expressões de opinião, probabilidade, desejo, acordo e desacordo. 

 
3. Sociocultural 

 Gêneros textuais – reportagens e artigo de opinião. 

 Grandes jornais do mundo hispânico. 

 
 
C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 

 Avaliações: 

Duas avaliações mistas no valor de 12 pontos cada, trabalhos e pesquisas no valor de 4 pontos. 

 

 Atividades cotidianas: 

Correção de dever de casa e participação no valor de 2 pontos. 

 

 
 

Fevereiro / 2017. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 

SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Filosofia e Sociologia 

 PROFESSOR: Ricardo    SÉRIE: 2ª  ETAPA: 1ª 

 
 
A) Eixo Histórico 

 As escolas do período helenístico: ceticismo, cinismo, epicurismo e estoicismo. 

 Filosofia Medieval. 

 Compreender o Fenômeno Religioso em seu aspecto sociológico, sobretudo na visão de Max Weber. 
 

B) Eixo Temático 

 Condição humana: livre-arbítrio, bem e o mal, direitos naturais. 

 Experiência e racionalidade:  
 Fé e razão. 
 Felicidade.  

 A ética protestante e o espírito do capitalismo.  
 
C) 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. 

 Identificar a passagem da era clássica para a era helenística. 

 Analisar a função da filosofia em contexto helenístico e medieval. 

 Analisar a religião sob a perspectiva sociológica. 

 Compreender o fenômeno da transição do teocentrismo ao humanismo. 

 Caracterizar o processo de secularização da consciência. 
 

D) Conteúdo  

1. Filosofia Medieval 

 As escolas filosóficas helenísticas 

 O teocentrismo medieval 

 Relação Fé e Razão 

 O livre-arbítrio  

 A questão do mal 

 Ideal da vida contemplativa 
 
2. A Religião e a Sociologia 

 Religião como instituição     

 Max Weber: a religião e as origens do capitalismo  

 A religião hoje: privatização do sagrado, fundamentalismo e intolerância religiosa 
 
       F) Situações e Aprendizagem: 

1.  Em sala 

 Exposição dialogada. 

 Discussão de conteúdos do livro-texto: “Filosofia: por uma inteligência da complexidade”, de Celito 
Méier, Pax Editora.  

 Discussão de textos selecionados do livro: Sociologia: Introdução à ciência da sociedade, de Cristina 
Costa. São Paulo: Ed. Moderna, 2010.  

 Correção de exercícios e tarefas agendados. 

 Atividades escritas e de sistematização dos conteúdos estudados. 

 Seminários/Socialização de discussão de temas filosófico-sociológicos. 

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

 Atividades em sala. 
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2. Em casa 
O aluno se responsabiliza: 

 Ler os textos complementares indicados pelos professores. 

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

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

 Fazer os exercícios propostos. 

 Rever o conteúdo trabalhado nas aulas. 

 Sistematizar resumidamente, no caderno, os principais conceitos trabalhados na etapa. 

 Coletar/pesquisar dados para as discussões. 

 Ter a capacidade de construir e/ou elaborar uma análise crítica da realidade. 
 

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   
10,0 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. 

 
H) Sugestão de Filmes nesta etapa: 

 Em nome de Deus. 

 O nome da Rosa. 

 O sétimo selo. 

 Antes da chuva. 
 
I) Sugestão de Leituras: 
BETTO, Frei. Fome de Deus. Fé e espiritualidade no mundo atual. São Paulo: Paralela, 2013. 
REALE, G, ANTISERI, D. História da Filosofia. São Paulo: Paulinas, 1990. 
 
LE GOFF, Jacques, TRUONG, Nicolas. Uma história do corpo na Idade Média. Rio de Janeiro: Civilização  
Brasileira, 2006. 
 
QUINTANEIRO, T., BARBOSA, M.L, GARDÊNIA DE OLIVEIRA, M. Um toque de clássicos – Durkheim, Marx e 
Weber. Belo Horizonte: UFMG, 1995. 
WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira/UNB, 1981. 
 

 

Fevereiro/Maio de 2017 



 

 

 
 

UNIDADE DE ESTUDO – 2017 
SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Física 

PROFESSORES: Humberto e Alexsandro SÉRIE: 2ª  ETAPA: 1ª 

 
 
A) OBJETIVOS: 

 

 Analisar graficamente os tipos de movimento mais simples. 

 Diferenciar velocidade de aceleração. 

 Relacionar aceleração com toda e qualquer mudança no vetor velocidade. 

 Prever a trajetória de uma partícula levando-se em consideração que a descrição de um movimento sempre 

depende do referencial escolhido. 

 Prever o tipo de movimento que uma partícula executará, bem como a aceleração a que fica submetida. 

 Prever a trajetória dos corpos depois de sofrer a ação de uma força. 

 Identificar as interações a que um corpo fica submetido, bem como os agentes responsáveis por tais 

interações. 

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

 Analisar situações em que os corpos deixam de manter os seus estados de movimento em virtude de 

estarem submetidos a um desequilíbrio de forças.  

 Analisar movimentos de corpos munidos de velocidades ortogonais. 

 

 

B) CONTEÚDOS: 
 
 Movimento retilíneo e análise gráfica. 
 Força e movimento. 
 1ª e 3ª Leis de Newton  aplicações práticas. 
 A equação fundamental da mecânica e aplicações. 

 
 
C) AVALIAÇÕES: 

 Avaliações mistas: duas avaliações com valor de 8 pontos cada uma. 
 Simulado contendo questões objetivas com valor de 8 pontos.  
 Atividades Avaliativas de Laboratório: 6 pontos. 
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UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
 

 
A) OBJETIVOS: 
 

 Identificar as principais formas de produção e fornecimentos energéticos em diferentes escalas de análise; 
 Analisar o capitalismo e suas transformações históricas, sociais e espaciais, relacionando-o à evolução do 

sistema da 1ª Revolução Industrial até os dias atuais; 
 Analisar a desigualdade entre os países na inserção da economia mundial (DIT); 
 Identificar, contextualizar e analisar os principais blocos econômicos no mundo; 
 Analisar as potencialidades do BRICS e sua importância na economia mundial; 
 Analisar a desigualdade e a exclusão no Brasil e no mundo; 
 Analisar as dinâmicas das redes em diferentes escalas. 
 Identificar os centros de poder mundial: mundo bipolar e mundo multipolar. 
 Analisar as diversas formas de regionalização mundial. 
 Analisar as implicações geopolíticas do mundo da Guerra Fria. 
 Identificar através de mapas, contextualizar e analisar os conflitos regionais de escala global. 
 Identificar os megablocos econômicos, suas características, influências e níveis de atuação. 
 Analisar a questão energética e suas implicações nas mudanças climáticas 
 Identificar os fatores que levaram a industrialização nos primeiros países e seus respectivos papeis no 

mundo 
 Analisar os diferentes processos de industrialização tardia, seus diferentes modelos e sua distribuição 

espacial. 
 Aplicar os conceitos referentes à cartografia. 

 

B) CONTEÚDOS: 
 

 Fundamentos básicos da cartografia 
 

 Geopolítica Mundial 
o Capitalismo e Fases do Capitalismo 
o Mundo Socialista 
o Subdesenvolvimento 
o Geopolítica Mundial 
o Ordem Mundial Vigente 
o Focos de Tensão e de Conflitos Contemporâneos 

 
 Geografia da Produção do Espaço Econômico 

o Energia 
o Industrialização 
o Transporte 
o Comércio Internacional 
o Globalização 

 
 

 
C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 

 Duas avaliações no valor de 8,0 (oito) pontos cada uma, totalizando 16,0 (dezesseis) pontos. 
 Simulado no valor de 8,0 (oito) pontos. 
 Atividades em sala – 6,0 (seis) pontos. 

Fevereiro/2017 
 
 
 

SEGMENTO: ENSINO MÉDIO DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

PROFESSOR: RENATO PEQUENO SÉRIE: 2ª ETAPA: 1ª 



 
 
 
 



 

 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
SEGMENTO: ENSINO MÉDIO DISCIPLINA: HISTÓRIA 

PROFESSOR(a): RENATA ANDRADE ANO / SÉRIE: 2º ETAPA: 1ª 

 
 
A) OBJETIVOS: 
 

 Compreender o processo histórico da crise do Antigo Regime à Era das Revoluções. 

 Relacionar o Iluminismo aos processos revolucionários do final do século XVIII e início do XIX. 

 Compreender o impacto da Revolução Inglesa na consolidação de ideias políticas no Ocidente. 

 Caracterizar a Revolução Americana. 

 Caracterizar a Revolução Francesa. 

 Compreender a singularidade da emancipação do Haiti no contexto das independências da 

América Espanhola. 

 Compreender o significado Revolução Francesa e da atuação de Napoleão Bonaparte para a 

consolidação de idéias e eventos políticos ocorridos no Ocidente. 

 

           
B) CONTEÚDO: 
 

 Conflitos e guerras na Europa Ocidental. 

 O Antigo Regime e a Revolução Inglesa. 

 O Iluminismo. 

 Revolução Francesa. 

 Revolução Americana. 

 A emancipação do Haiti. 

 O período Napoleônico. 

 
 
 
C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

a)  Avaliações: 

Três avaliações escritas no valor de 8 pontos (questões abertas e fechadas). 

 

b) Atividades cotidianas: 

Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 6 pontos. 

 
 
 
 

Fevereiro / 2017. 

 



 

 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 

SEGMENTO: Médio DISCIPLINA: Inglês 

 PROFESSOR: Euler França SÉRIE: Segunda ETAPA: 1a  

 
 

A) OBJECTIVES: 
 

1. Reading 

 Employ reading strategies in the comprehension of texts. 

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

 Identify new vocabulary via analysis of suffixes. 

2. Writing 

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

 Understand and utilize elements common to the narrative.  

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 to describe the past, present, perfect and future. 

 Avoid common usage errors. 

6. Vocabulary 

 Recognize and use appropriate vocabulary to talk about family, risks, body art.     

 Have broad contact with diverse phrasal verbs. 
 
B) CONTENT:  

1. Use of English 

 Word building (prefixes and suffixes; verbs from nouns and adjectives) 

 Parts of speech: Word order 

 Future Tenses review & expand 

 Past perfect x Simple Past  

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

 

2. Vocabulary 

 Phrasal verbs. 

 Themes: Unit 4 Feed your mind, Unit 2 Travelogue, Unit 5 Lifelong learning 
 
 

C) ACTIVITIES: 

1. Classroom: 

 Group and pair work (written and oral) 

 Music 

 Student presentations 

 Multi-media presentations   
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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. 

 
 
POINT DISTRIBUTION: 

Formal Evaluations (3 x 8,0 points each)        24,0 points total 
     English activities   6,0 points 
                                                                                                           Total  30,0 points 

 
 

Classroom activities will take place either individually or in pairs and will be based on guided studies carried 
out at home and in the classroom. 

 
February, 2017 

 
 
 



 
 

 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
SEGMENTO: EM DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA: Karla Santiago SÉRIE: 2º ETAPA: 1ª 

 

A) OBJETIVOS: 

 Verificar elementos estruturais dos gêneros focalizados. 

 Analisar a estrutura dos tipos textuais predominantes nos gêneros em estudo. 

 Identificar a adequabilidade do registro em função das condições de produção do gênero. 

 Identificar fatores relacionados às variedades linguísticas e estilísticas dos gêneros em estudo. 

 Reconhecer o objetivo comunicativo de um gênero discursivo. 

 Identificar o destinatário previsto para um texto a partir do suporte e da variedade linguística. 

 Relacionar os gêneros discursivos às práticas sociais que os requerem. 

 Pontuar um texto adequadamente. 

 Usar com propriedade recursos lexicais em função da estratégia argumentativa que se pretende.  

 Planejar escrita de um gênero antes de produzi-lo. 

 Reescrever um texto, sendo capaz de verificar problemas textuais, morfossintáticos e semânticos em 
sua estrutura.  

 Reconhecer as características de linguagem dos gêneros em estudo. 

 Caracterizar os diversos gêneros e seus mecanismos de articulação. 

 Utilizar relações várias, de acordo com o projeto textual – tese e argumentos; causa e consequência; fato 
ou opinião; definição ou exemplo; tópico e divisão; comparação; oposição; progressão argumentativa. 

 Compreender a função dos mecanismos de textualização: conexão; coesão nominal; coesão verbal; 
mecanismos enunciativos. 

 Compreender os valores sociais implicados nos diferentes usos da língua. 

 Usar adequadamente os pronomes relativos com vistas à progressão textual e à construção da 
coerência. 

 Concordar, dentro das normas, as estruturas linguísticas. 

 Grafar corretamente palavras que trazem maior dificuldade no uso cotidiano. 

 Usar adequadamente as conjunções em textos de diferentes gêneros discursivos. 

 Variar a estrutura de um período, modalizando-o. 
 

           

B) CONTEÚDO: 

Resenha 
Resumo 
Roteiro 
Debate Regrado 
Texto Enem (dissertativo-argumentativo) 

Formas de introdução 
Estratégias argumentativas 
Como concluir um texto Enem 

Entrevista  
Características da gramática da fala 
Transcrição  
Retextualização 
Estudos de texto 

 
 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

   Atividade      Pontos 

a) Redações e reescritas  25,0  
b) Atividades diversificadas em sala   5,0 
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UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Literatura Brasileira 

PROFESSOR: Fernando Santana SÉRIE: 2º ETAPA: 1ª 

 
 

A) OBJETIVOS: 
 

 Reconhecer no Arcadismo brasileiro elementos de transição para o Romantismo. 

 Distinguir o Barroco do Arcadismo\Neoclassicismo enquanto posturas estéticas. 

 Estabelecer relações entre texto e contexto de produção da literatura romântica do século XIX. 

 Identificar posicionamentos autorais a respeito dos mitos fundadores do imaginário brasileiro. 

 Discernir tematicamente as gerações de escritores românticos. 

 Analisar formal e tematicamente a poesia das três gerações de escritores românticos. 

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

urbanos). 

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

 Compreender os processos intertextuais adotados por escritores contemporâneos em releituras de 

obras românticas (paródia, paráfrase e pastiche, sobretudo). 
 
 

B) CONTEÚDO: 
 

 O Arcadismo no Brasil: contexto de produção.  

 O Arcadismo x O Barroco 

 Máximas latinas: fugere urbem, inutilia truncat, locus amoenus / locus horrendus, aurea mediocritas, 

carpe diem. 

 A poética de Tomás Antonio Gonzaga. 

 A poética de Cláudio Manuel da Costa.  

 O Romantismo: estado de espírito e estilo de época. 

 O Romantismo no Brasil: contexto de produção e recepção. 

 Primeira geração de escritores românticos: nacionalismo, ufanismo, exotismo tropical. 

 A idealização da mulher sob a ótica romântica. 

 A idealização do índio: resquícios de medievalismo; o índio moldado à imagem e semelhança do 

herói medieval.  

 A cultura do folhetim: estrutura do gênero.  

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

 Segunda geração de escritores românticos: Álvares de Azevedo. 

 A prosa gótica em “Noite na Taverna”: o sombrio, o “spleen”. 

 Ironia e sarcasmo na poesia de Álvares de Azevedo. 

 A terceira geração de escritores românticos no Brasil. 

 Condoreirismo e poesia declamatória; poesia altissonante.  

 Figuras de linguagem em foco: metáfora, metonímia, hipérbole, aliteração, assonância. 

 Castro Alves e a temática dos escravos. 

 Castro Alves e a poesia lírica: novas perspectivas do feminino. 

 

 Obras literárias da etapa:  

 Iracema, de José de Alencar (fevereiro); (Qualquer edição, desde que completa, não adaptada) 

 Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida ( mesma observação anterior) 
 

 

 

 



DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 

a) Avaliações: 

 3 avaliações escritas no valor de 8 pontos cada uma (questões abertas e fechadas), que verificarão a 

capacidade de interpretação das obras indicadas a partir repertório teórico trabalhado nos aulas. 

b) Atividades pontuadas: 

 Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 6 pontos. 
Fevereiro / 2017 



 

 
 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
SEGMENTO: Médio DISCIPLINA: Matemática 

PROFESSORES: Beth Sant’Anna e  

                           Klaudemir Santiago 

SÉRIE: 2ª  ETAPA: 1ª 

 
A) OBJETIVOS: 

Análise combinatória e probabilidade. 
 

 Desenvolver o raciocínio combinatório, tendo em vista a familiarização do aluno com problemas que 
envolvem contagem. 

 Compreender, aplicar e generalizar o princípio multiplicativo. 
 Simplificar expressões envolvendo fatoriais, e utilizar razões entre fatoriais. 
 Calcular o número de subconjuntos de um conjunto. 
 Relacionar o número de subconjuntos com a soma de binomiais do triângulo de Pascal. 
 Diferenciar a ordem e a natureza dos vários tipos de agrupamentos. 
 Compreender o conceito de probabilidade. 
 Conceituar experimento aleatório, espaço amostral e evento. 
 Determinar a probabilidade de um evento num espaço amostral finito, independente da experimentação. 
 Estudar a probabilidade da ocorrência de duas condições. 
 Desenvolver e aplicar o conceito de probabilidade condicional. 
 Compreender e aplicar o conceito de eventos independentes. 
 Aplicar a probabilidade em eventos sucessivos. 
 Aplicar a probabilidade em Genética (Biologia). 
 

Espaço e forma - Geometria plana. 
 

 Diferenciar arcos e ângulos. 
 Definir graus, grados e radianos. 
 Definir o seno, cosseno e tangente como um número real. 
 Relacionar a projeção de um ângulo no 2º, 3º e 4º quadrantes com o 1º quadrante. 
 Identificar a lei dos senos e dos cossenos. 
 Reconhecer os segmentos notáveis em um triângulo, seus pontos de interseção e suas propriedades. 
 Reconhecer que em um triângulo isósceles seus segmentos notáveis relativos à base se coincidem. 
 Identificar triângulos semelhantes e proporcionalidade entre seus lados homólogos, seus segmentos 

notáveis homólogos, seus perímetros e suas áreas. 
 Identificar as relações métricas no triângulo retângulo, obtidas por meio da semelhança de triângulos. 
 Reconhecer as razões trigonométricas na circunferência. 
 Reconhecer as razões trigonométricas no triângulo retângulo. 
 Identificar a lei dos senos e dos cossenos. 
 Estabelecer a relação entre apótemas e lados dos polígonos regulares, com o raio do círculo em que estão 

circunscritos ou inscritos. 
 

         
B) CONTEÚDO: 

Análise combinatória e probabilidade. 
 

 Princípio fundamental da contagem. 

 Permutações simples e fatorial de um número. 

 Arranjo e Combinação simples. 

 Permutações com repetição. 

 O triângulo de Pascal. 

 Eventos certo, impossível e mutuamente exclusivo. 

 Cálculo de probabilidades. 

 Probabilidade Condicional. 

 Eventos independentes. 
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 Distribuição Binomial. 

 Aplicações de probabilidade à Genética. 
 Trigonometria  

 Definição do radiano. 

 Transformação de grau para radiano e vice-versa. 

 Cálculo do seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis. 

 Relação entre as medidas de ângulo, grau e radiano. 

 Reconhecimento da variação de sinais no círculo trigonométrico. 

 Redução de arcos trigonométricos ao 1º quadrante. 
 
Relações trigonométricas no triângulo qualquer 

 Resolução de problemas que envolvam a lei dos senos e dos cossenos em triângulos quaisquer. 
 

Triângulos 

 Condição de existência de um triângulo. 

 Reconhecimento e aplicação das propriedades dos segmentos e pontos notáveis e um triângulo. 

 Reconhecimento e aplicação das propriedades de triângulos isósceles. 

 Reconhecimento e aplicação das propriedades dos quadriláteros. 
 

Semelhança de triângulos 

 Resolução de problemas que envolvam o teorema de Tales. 

 Resolução de problemas que envolvam a semelhança de triângulos. 

 Relação entre áreas e perímetros de triângulos semelhantes. 
 
Triângulo retângulo 

 Reconhecimento e aplicação das relações métricas em um triângulo retângulo. 

 Teorema de Pitágoras. 
 

Polígonos inscritos e circunscritos 

 Identificação do apótema de um polígono regular inscrito em uma circunferência. 

 Relações entre o raio, o apótema e o lado de um polígono regular inscrito em uma circunferência. 

 Cálculo do lado e do apótema de um polígono regular inscrito em uma circunferência em função do raio. 

 Resolução de problemas que envolvam a inscrição e circunscrição de quadriláteros. 
 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 

a)  Avaliações: 

 2 avaliações escritas no valor de 8 pontos cada uma (questões abertas e fechadas). 
 1 Simulado de 10 questões fechadas no valor total de 8 pontos. 

 

b) Atividades cotidianas: 

 Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 6 pontos. 
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I. Reações químicas  
1. Número de oxidação (NOx). 
2. Reações de oxirredução. 
3. Representação das reações químicas e balanceamento pelo método de oxirredução e por tentativa. 
4. Reações químicas envolvendo funções: ácidos, bases, óxidos, hidretos e sais. 
5. Classificação das reações: decomposição, síntese, precipitação, reações envolvendo liberação de 

gases, reações com metais. 
6. Ocorrência das reações. 
 
 

II. Cálculos químicos  
1. Leis de Lavoisier, Proust e Dalton. 
2. Fórmulas percentual, empírica e molecular. 
3. Relações estequiométricas. 
4. Cálculo estequiométrico.  

 
 

A) OBJETIVOS: 
 

1. Realizar experimentos no laboratório químico para investigar as reações químicas. 
2. Classificar substâncias como ácidos e bases, a partir de sua ação sobre os indicadores crômicos. 
3. Equacionar as reações químicas e balanceá-las pelo método das tentativas e por oxirredução. 
4. Conceituar a grandeza “quantidade de matéria”, mol, aplicando-a em cálculos envolvendo     

situações-problema. 
5. Conceituar as grandezas: unidade de massa atômica, massa atômica do átomo, massa atômica do 

elemento, massa molecular, constante de Avogadro, quantidade de matéria (mol), massa molar e 
volume molar. 

6. Calcular fórmulas percentual, empírica e molecular. 
7. Utilizar as leis ponderais na estequiometria das reações. 
8. Calcular grandezas que envolvam excesso de reagente, pureza e rendimento em situações-problema. 
 
 

B) CONTEÚDO: 
 

1. Número de oxidação. 
2. Classificação das reações químicas. 
3. Representação das reações químicas. 
4. Balanceamento das equações químicas. 
5. Relações entre quantidade de matéria, número de Avogadro, volume molar e massa molar. 
6. Cálculo estequiométrico: cálculos simples, pureza, rendimento, excesso 

 
 

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. 



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: 

a) Avaliações: 

 2 avaliações: 8,0 pontos  

 1 simulado: 8,0 pontos. 
 

b) Atividades cotidianas 

 3,0 pontos atividades no laboratório 

 3,0 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 em 3,0 
pontos. 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. 
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