
 

 

 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 

SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Arte 

PROFESSORA: Carolina Morais SÉRIE: 1ª ETAPA: 2ª 

 
A) OBJETIVOS 

 Conhecer e compreender os movimentos artísticos europeus em suas especificidades dentro de seu próprio 

contexto. 

 Conhecer a história das Academias de Belas Artes, suas diretrizes e regras, e ainda perceber as mudanças 

conceituais propostas pelos realistas e, posteriormente, os impressionistas. 

 Conhecer, em sua dimensão histórica e conceitual, a produção artística Medieval e Renascentista, 

comparativamente. 

 Conhecer e analisar desenhos de alguns artistas contemporâneos e tê-los como referencial na elaboração de 

um trabalho coletivo. 

 Promover momentos de criação e produção com referenciais específicos, tendo como referencial o tema 

Biomas brasileiros e a vida. 

 Experimentar o uso da perspectiva clássica.  

 

B) CONTEÚDOS 

 Movimentos Modernistas Europeus. 

 Desenho contemporâneo: Pat Parry, Tony Orrico e Regina Silveira. 

 Produção coletiva com o tema de biomas brasileiros e a vida. 

 Trabalho interdisciplinar de criação de imagem com técnica mista. 

 Arte Acadêmica x Realismo 

 Os impressionistas 

 Arte Medieval X Arte Renascentista 

 Perspectiva linear 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala de aula: PowerPoint, vídeo e TV; Materiais informativos; Materiais diversos usados para a produção de 

trabalhos visuais. 

Em casa: Exercícios práticos; pesquisas virtuais em “sites” indicados, livros e/ou revistas. 

 

D) AVALIAÇÃO: 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender e acontecerá a cada atividade e 

conteúdo ministrado.  

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

a) Avaliações: haverá avaliações diárias como processo de verificação da atividade proposta. 

b) Atividades cotidianas: além da compreensão do conteúdo da etapa, o aluno será avaliado no seu fazer 

artístico, empregando as teorias aprendidas, e no seu envolvimento com a turma, na crítica e compreensão 

estética. Serão aplicados os conceitos: OT / MB / B / S / I 

 

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

 

 

M/2017 



 

 
 

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

PROFESSORES: Sabrina Oliveira, Ricardo Santos da Silva e  

                             Marcos Vinicius Silva Moreira 

SÉRIE: 1ª ETAPA: 2ª 

 
 
A) TEMAS E TÓPICOS: 

 
TEMAS 
Ambiente e Vida 

Qualidade de Vida das Populações Humanas; 

 
 
TÓPICOS: 

 Organização funcional dos ecossistemas 

 Desenvolvimento Econômico e Saúde 

 Noções de Epidemiologia Geral  

 

 
B) OBJETIVOS: 

 Conceituar sucessão ecológica e distinguir sucessão primária de sucessão secundária; explicar as principais 

tendências observadas no decorrer da sucessão (aumentos da biomassa, da estabilidade, da 

biodiversidade).  

 Conhecer e compreender os fatores que afetam o crescimento das populações. 

 Conceituar densidade populacional, taxas de crescimento populacional; taxas de natalidade e mortalidade 

e aplicar esses conhecimentos na interpretação de curvas de crescimento populacional e em pirâmides 

etárias. 

 Discutir os fatores que regulam o tamanho das populações e conceituar carga biótica máxima. 

 Conhecer e compreender os principais tipos de relação ecológica: relações intraespecíficas (competição 

intraespecífica, colônia, sociedade e canibalismo) e relações interespecíficas (protocooperação, herbivoria, 

predação, inquilinismo, competição interespecífica, comensalismo, mutualismo e parasitismo). 

 Conhecer a Epidemiologia como a principal “ciência básica” da saúde coletiva.  

 Entender a Epidemiologia como a ciência que estuda o comportamento das doenças em uma determinada 

comunidade, levando em consideração diversas características ligadas à pessoa, espaço físico e também 

tempo. 

 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. 

 
 
 



 

 

 
C) CONTEÚDO: 

 Livro: Amabis e Martho: Biologia em Contexto  
o Capítulo 5: A Dinâmica das Populações 
o Capítulo 6: Relações Ecológicas 
o Capítulo 7: Sucessão ecológica e Biomas 
o Capítulo 31 – Animais Invertebrados – páginas 537 a 543 
o Capítulo 26 – Algas, protozoários e fungos – páginas 447 a 452 
o Capítulo 25 – Vírus e bactérias  
 

 Apostila: Biologia: Teoria e Exercícios 
o Capítulo 3: Dinâmica das Populações Biológicas 
o Capítulo 4: Relações Ecológicas entre os Seres Vivos 
o Capítulo 5: Sucessões ecológicas. 
o Capítulo 9: Fundamentos de Epidemiologia e Parasitologia  
o Capítulo 10: Helmintoses 
o Capítulo 11: Protozooses 
 

D) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

1. Em sala: 

 Levantamento do conhecimento prévio dos temas. 

 Discussão de determinado tema a partir de apresentações, projeções e de filmes. 

 Discussão em grupos a partir de conhecimentos adquiridos. 

 Problematizações relacionando o conteúdo trabalhado ao nosso dia a dia. 

 Resolução e comentários de exercícios do livro e da apostila em sala de aula. 

 

2. Em casa: 

 Estudo de textos do livro e complementares com questões para interpretação. 

 Leitura de textos complementares do livro texto. 

 Resolução de exercícios do livro e da apostila em casa, via CONECSA. 

 Resolução de simulados sobre os temas trabalhados em sala pelo aplicativo App-prova. 
 

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: 

 Avaliação 1º Bloco  10 pontos. 

 Avaliação 2º Bloco  10 pontos. 

 Avaliação Simulado  10 pontos. 
 

b) Atividades cotidianas: 

 Laboratório  5 pontos. 

 

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: Espanhol 

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

 
A) OBJETIVOS: 

 
- Recomendar e aconselhar. 
- Dar instruções. 
- Propor soluções. 
- Transmitir mensagens. 
 
COMPLEMENTO: 

 
- Falar de causas e consequências. 
- Contar um caso e demonstrar interesse pelo que é dito pelo outro. 
 
EXTRA: 
 
- Descrever um anúncio. 
- Expressar desejos e reclamações. 

 
 

B) CONTEÚDO: 
 
1. Gramatical 

 
- Imperativo afirmativo e negativo. 
- Colocação de pronomes de complemento/objeto. 
- Presente de subjuntivo. 
- Estilo indireto. 
- Conectores de causa e consequência. 
- Contraste de pretéritos. 

 
2. Lexical 

 
- Política e sociedade. 
- Educação. 
- Meios de comunicação e seus veículos. 
- Elementos de um anúncio. 
- Tarefas de casa. 
- Meios de suporte para mensagens: físicos, eletrônicos e virtuais. 
- Tipos de turismo. 

 
3. Sociocultural 

 
- Gêneros textuais – o anúncio/publicidade. 
- Manifestações e protestos. 
- Poesia social e poesia política: escritores hispanos. 

 
C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 
 Avaliações: 
 Duas avaliações mistas no valor de 10 pontos cada uma, um simulado de 10 pontos de questões fechadas, 

trabalhos e pesquisas no valor de 4 pontos. 
 Atividades cotidianas: 
 Correção de dever de casa e participação no valor de 1 ponto. 

Maio / 2017. 



 

 

 

                                  UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
SEGMENTO: ENSINO MÉDIO DISCIPLINA: Filosofia e Sociologia 

 PROFESSOR: Renato de Faria e Ricardo Miranda    SÉRIE: 1ª  ETAPA: 2ª 

 

A) TEMAS E TÓPICOS: 

SOCIOLOGIA E FILOSOFIA CLÁSSICA 

1. Condição Humana: 

 Existência e essência humana. 

 Corpo e alma. 

2. Experiência e Racionalidade: 

    Verdade, certeza, sentidos. 

3 .  Política e Ética: 

 Estado, formas de governo, cidadania, sociedade, valores, virtude, dever, poder. 

4. Emile Durkheim, K. Marx e M. Weber:  

 Fato social, Classe Social e Ação Social.  

 

B)  OBJETIVOS: 

 Compreender a gênese das questões sociológicas, através dos principais conceitos. 

 Identificar as características que distinguem os filósofos humanistas dos filósofos naturalistas. 

 Reconhecer as temáticas centrais do pensamento sofístico. 

 Diferenciar as temáticas centrais do pensamento de Sócrates. 

 Diferenciar as temáticas centrais do pensamento de Platão. 

 Desenvolver a capacidade de leitura e síntese de um texto filosófico e habilidades teórico-argumentativas. 

 

C)  DESCRITORES EM FOCO: 

 Reconhecer a especificidade do pensamento de diferentes filósofos antigos. 

 Distinguir o pensamento sofístico da filosofia socrática. 

 Compreender o problema dos valores no período antigo. 

 Analisar o conceito de poder na Filosofia Antiga. 

 Analisar as questões centrais do pensamento platônico. 

 Compreender o conceito de percepção sensível. 

 Analisar o eixo conceitual de um texto filosófico ou sociológico. 

 Identificar argumentos, conceitos e valores presentes em um discurso filosófico ou sociológico. 

 

D)  CONTEÚDO:  

 Conceitos sociológicos: Estado, cidadania, formas de governo etc. 

 Sociologia Clássica: Durkheim, Marx e Weber 

 Os sofistas e as artes da oratória, retórica e persuasão. 

 Sócrates: essência humana, virtude, dever e método. 

 Platão: o sensível e o inteligível, o Estado ideal, a tripartição da alma humana. 

 Durkheim: Sociedade, fato social, divisão do trabalho, solidariedade orgânica e mecânica.  

 

E)  SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM: 

1. Em sala 

 Exposição dialogada. 

 Discussão de capítulos 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.  

 Apostila de Sociologia. 

 Atividades escritas e de sistematização dos conteúdos estudados. 



 Seminários de argumentação e discussão de temas filosófico-sociológicos. 

 Análise de filmes ou trechos de filmes. 

 Leitura e análise de trechos originais: O mito da caverna, O anel de Giges etc. 

 

2.   Em casa, recomenda-se: 

 Fazer a leitura prévia do livro-texto, pesquisando o vocabulário desconhecido; 

 Grifar as principais ideias, conceitos e definições; 

 Destacar as dúvidas e dificuldades de leitura e entendimento; 

 Sistematizar, resumidamente, no caderno, as principais informações do capítulo; 

 Fazer os exercícios indicados pelos professores; 

 Recapitular a matéria da semana. 

 Coletar dados para as discussões. 

 

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) Simulado interdisciplinar de Filosofia e Sociologia: 

 10,0 pontos. 

 

b) Avaliação de Filosofia em sala:  

 

 15,0 pontos. 

 

c) Avaliação de Sociologia em sala:  

 

 15,0 pontos. 

 

d) Trabalhos interdisciplinares de filosofia, sociologia, História e Produção de Texto 

 (produção de textos, lista de exercícios, debates. apresentações):  

  10,0 pontos.  

 

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

feito em casa e na escola. 

 

 

 SUGESTÃO DE LEITURA: 

 GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia. São Paulo: Cia das Letras, 2000. (Do início até a página 137) 

 

SUGESTÃO DE FILMES:  

 Na natureza selvagem. 

 O show de Truman. 

 Matrix. 

 Poder além da vida.  

 

 

 

 



 

 
 

UNIDADE DE ESTUDO – 2017 

SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Física 

PROFESSOR: Guilherme Silveira Kaeser SÉRIE: 1ª  ETAPA: 2ª 

 
A) TEMA E TÓPICOS: 

 Acústica 
 O Som e sua propagação. 
 Intensidade sonora. 
 Cordas sonoras. 
 Timbre de um som. 
 Tubos sonoros. 
 Efeito Doppler. 

 

 Óptica 
 Reflexão da luz. 
 Refração da luz. 
 Instrumentos ópticos. 

 
B) OBJETIVOS: 

 Conceituar as ondas sonoras. 

 Diferenciar as propriedades dos sons (altura, intensidade, velocidade etc.). 

 Compreender o funcionamento do micro-ondas utilizando a ressonância. 

 Aplicar o princípio de ondas estacionárias em cordas e tubos sonoros. 

 Explicar o Efeito Doppler. 

 Aplicar a equação de Gauss em situações cotidianas.  

 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 
 
C) DESCRITORES EM FOCO: 

 Estimar o valor de grandezas físicas básicas em diversas situações triviais (por exemplo, volume de um 
copo, massa de um prego, massa de um edifício, forças diversas etc). 

 Calcular tempo de percurso, velocidade ou deslocamentos em trajetos lineares (por exemplo, em viagens). 

 Relacionar as descrições de um movimento em diferentes referenciais. 

 Relacionar distância percorrida, deslocamento, velocidade e aceleração na análise de movimentos 
retilíneos utilizando linguagem descritiva, algébrica ou gráfica. 

 Analisar o movimento harmônico simples (por exemplo, na identificação de amplitude, período e 
frequência). 

 Identificar ondas mecânicas como propagação de energia sem propagação de matéria. 

 Analisar o comportamento das grandezas ondulatórias (comprimento de onda, frequência, velocidade e 
amplitude) nos diversos fenômenos: reflexão, refração, polarização, ressonância, difração e interferência. 

 Relacionar o movimento relativo entre a fonte e o receptor com a alteração da frequência percebida (efeito 
Doppler). 

 
D) CONTEÚDO: 

 Ondas sonoras. 

 Ressonância 

 Altura do som 

 Intensidade sonora 

 Reflexão do som 

 Refração do som 

 Timbre de um som 

 Batimento, ressonância e difração do som 

 Tubos sonoros 

 Velocidade de propagação do som 
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 Efeito Doppler 

 Sonoridade 

 Fontes de Luz 

 Princípio da independência dos raios 

 Sombras 

 Reflexão da luz 

 Espelhos planos 

 Espelhos esféricos 

 Equação de Gauss 

 Refração da Luz 

 Índice de Refração 

 Formação da miragem 

 Reflexão total 

 Dispersão da Luz 

 Lentes esféricas 

 Instrumentos ópticos  

 Defeitos da visão 
 
E) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM: 

1. Em sala: 
 Aulas expositivas e dialogadas. 
 Utilização de equipamento de multimídia (power point, vídeos, simulações, sites). 
 Demonstrações simples. 
 Aulas de laboratório. 

 
2. Em casa: 

 O estudo deve ser diário e relacionado ao conteúdo trabalhado pelo professor. Organização de 
esquemas sobre os conceitos estudados. 

 Ler o tópico do livro relativo à aula, consultando as anotações do caderno. Em seguida, refazer os 
exercícios já resolvidos em sala de aula. Se houver alguma dificuldade, anotar e levar para o professor 
na aula seguinte. 

 Resolução dos exercícios do livro texto, marcados pelo professor. 
 
 
F) AVALIAÇÃO: 
 

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

atividades de ensino e 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: 
 

 Avaliação Diagnóstica: aplicada no início do ano letivo. 
 Avaliações mistas: três avaliações no valor de 10 pontos cada uma. 
 Atividades Avaliativas de Laboratório: 5 pontos. 

 

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

feito em sala e na escola. 

 
 
 
 

Maio / 2017. 



 

 
 
 

 
UNIDADE DE ESTUDO/2017  

SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Geografia 

PROFESSORES: Lúcio Botelho e Renato Pequeno SÉRIE: 1ª ETAPA: 2ª 

 
 

 

A) OBJETIVOS: 

 Explicar as teorias evolutivas sobre a estrutura física da Terra. 

 Explicar o processo de formação do relevo terrestre: agentes internos e externos. 

 Explicar a dinâmica dos Solos: usos, manejo sustentável e aproveitamento econômico; importância social 

e econômica. 

 Analisar e propor possíveis soluções para os problemas ambientais e econômicos relacionados aos 

processos erosivos. 

 Analisar a distribuição dos recursos minerais brasileiros e sua importância para a economia nacional e 

mundial. 

 Identificar os resultados das relações entre os elementos e os fatores geomorfológicos. 

 Diferenciar os tipos de estrutura geológica, os tipos de rochas e sua importância. 

 Explicar a dinâmica da tectônica de placas e dos diferentes tipos de erosão na construção da paisagem da 

superfície terrestre. 

 Explicar as diversas estruturas do relevo através de interferências físicas como a da Tectônica de Placas. 

 Analisar e avaliar a distribuição e utilização dos recursos hídricos do Brasil e do Mundo.  

 Explicar a importância do uso sustentável dos recursos hídricos (implicações sociais, políticas e 

econômicas). 

 Analisar e propor possíveis soluções para problemas ambientais relacionados à dinâmica hidrográfica 

local e global. 

 Analisar e propor possíveis soluções para problemas relacionados ao manejo e gestão inadequados dos 

recursos hídricos; impactos ambientais, sociais e econômicos. 

 Analisar a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento socioeconômico. 

 Identificar e caracterizar os elementos dos rios e bacias hidrográficas. 

 Identificar e caracterizar os principais mananciais hídricos superficiais e subterrâneos brasileiros. 

 Aplicar os conceitos referentes à cartografia. 

           

B) CONTEÚDO: 

   LITOSFERA: DINÂMICA DA TERRA E SUAS INTER-RELAÇÕES 

 Tempo Geológico 

 Deriva Continental 

 Tectônica global  

 Placas Tectônicas 

 Agentes formadores do relevo 

 Formas de relevo 

 Formação e importância dos solos 

 Processos de degradação dos solos 

 

HIDROSFERA E SUAS INTER-RELAÇÕES 

 Elementos dos rios, tipos de rios e terminologias de hidrografia 

 Interferências das águas nas formas e estruturas dos relevos da superfície terrestre. 

 Água subterrânea (aquíferos e lençóis freáticos). 

 Problemas relacionados ao manejo e gestão inadequados dos recursos hídricos; impactos ambientais, 

sociais e econômicos.  
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CARTOGRAFIA APLICADA 

 

 

 

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. 

 

 

Maio / 2017. 

 

 

 Aplicar os conceitos referentes à cartografia. 



 

 

 

 
UNIDADE DE ESTUDO/2017  

SEGMENTO: Ensino Fundamental II DISCIPLINA: História 

PROFESSORA: Claudia Gontijo e Renata Andrade SÉRIE: 1ª ETAPA: 2ª 

 

TEMAS E TÓPICOS: 

 Idade Média 

o Alta Idade Média 

o Baixa Idade Média 

 

 Idade Moderna 

o Renascimento 

o Formação dos Estados nacionais 

o Absolutismo 

o Mercantilismo 

o Reforma 

o Expansão marítima 

OBJETIVOS: 

 Analisar o Império Bizantino e suas características. 

 Compreender a formação do feudalismo. 

 Analisar a importância do Império Carolíngio na formação da nobreza feudal. 

 Identificar as características políticas, sociais e econômicas do feudalismo. 

 Destacar o papel da Igreja Católica na Europa Medieval. 

 Analisar as transformações ocorridas na Europa Ocidental a partir do século XI. 

 Compreender a crise geral do feudalismo. 

 Identificar as características renascentistas. 

 Destacar a importância da formação das monarquias nacionais analisando os sistemas político e 

econômico. 

 Analisar o contexto histórico da Europa no século XVI e suas implicações religiosas. 

 Analisar o contexto histórico europeu às vésperas da expansão marítima. 

 Identificar as razões da expansão marítima europeia e suas consequências. 

CONTEÚDO: 

 Renascimento 

 Estados Modernos 

 Absolutismo 

 Mercantilismo 

 Reformas Protestante e Católica 

 Expansão Marítima Europeia 

 



DESCRITORES: 

 Compreender o uso da razão em detrimento da fé. 

 Analisar o processo de emergência do Absolutismo. 

 Identificar os teóricos absolutistas e suas concepções. 

 Identificar os princípios comuns das práticas mercantilistas. 

 Identificar as principais reformas religiosas ocorridas no período Moderno. 

 Relacionar os desdobramentos das grandes navegações na Europa e América. 

 

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM: 

 Em sala 

o Aulas dialogadas 

o Roteiros de estudo 

o Recursos audiovisuais 

o Textos complementares 

o Exercícios no Conecsa 

o Exercícios de fixação 

 

 Em casa 

o Uso do livro-texto na leitura dos capítulos e na resolução dos exercícios propostos 

o Deveres de casa 

o Resolução dos exercícios de fixação 

o Pesquisas individuais e em grupo 

o Leituras complementares 

 

AVALIAÇÃO: 

 Distribuição dos pontos: 

o 10,0 pontos -1ª avaliação 

o 10,0 pontos - 2ª avaliação 

o 10,0 pontos - Simulado 

o 5,0 pontos de trabalho a serem distribuídos no decorrer da etapa. 



                                                   

 

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

 PROFESSORES: Marice  Gomes / Euler França  SÉRIE: 1ª ETAPA: 2a 

 
 

A) OBJECTIVES 
 

1. Reading 

 Employ reading strategies in the comprehension of assorted texts.  

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

 Identify new vocabulary via analysis of sentences and phrases. 

 Using key words to get the main idea. 

 Identifying topic, supporting and concluding sentences. 

 Reading the headings to find out the basic idea of a text. 

 

2. Writing 

 Write about narratives and opinions using connectors.  

 Research, paraphrase and synthesize information. 

 

3. Listening 

 Utilize English for all aspects of classroom activity. 

 Practice pronunciation, word and sentence stress, intonation. 

 Authentic English through audios and videos on the Internet. 

 

4. Speaking 

 Use English to communicate in class. 

 

5. Grammar 

 Use the appropriate structures to quantify things. 

 Talk about conditions: real and unreal. 

 Avoid common usage errors. 

 Use modals verbs appropriately to demonstrate request, necessity, obligation and prohibition. 

 

6. Vocabulary 

 Recognize and use appropriate words in contexts. 

 Have average contact with diverse phrasal verbs and slangs. 
 
 
B) CONTENT 

1. Use of English 

 Present Perfect Simple and Continuous (adverbials: for, since, already, ever, yet, just, lately, etc.) 

 Question tags (all verb forms and tenses + exceptions) 

 Quantifiers and determiners: some / any / no / much / many / a lot of / a little / a few 

 Conditional sentences: zero, first and second 

 Modal Verbs and Modal Perfect 

 I wish, If only 

 Linkers/connectors 



 
2. Vocabulary 

 Phrasal verbs. 

 Assorted vocabulary. 

 Vocabulary from textbook. 
 
 

C) ACTIVITIES: 

1. Classroom: 

 Music, videos and Internet. 

 Multimedia presentations. 

 Occasional interactions among students.        
  

 

2. Self-Study: 

 Group and pair work. 

 Use of a text book. 

 Internet resources, apps. 
  

 
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 on  

 conecsa.santoagostinho.com.br  

 www.macmillangateway2.com 

 
 
EVALUATION SYSTEM: 

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

 
May, 2017 

 
 
 
 



 
UNIDADE DE ESTUDO / 2017 

SEGMENTO: Médio DISCIPLINA: Matemática 

PROFESSORA: Vitório Pongelupe  SÉRIE: 1ª ETAPA: 2ª 

 
 

A) OBJETIVOS: 
 

 Trabalhar as ideias e os conceitos matemáticos intuitivamente, antes da simbologia, antes da 

linguagem matemática.  

 Estimular o aluno para que pense, raciocine, crie, relacione ideias, descubra e tenha autonomia 

de pensamento. 

 Trabalhar a Matemática por meio de situações-problema próprias da vivência do aluno e que o 

façam pensar, analisar, julgar e decidir-se pela melhor solução.  

 Valorizar a experiência acumulada pelo aluno fora da escola. 

 Estimular o aluno a fazer cálculo mental, estimativas e arredondamentos, obtendo resultados 

aproximados. 

 Considerar mais o processo do que o produto da aprendizagem. 

 Enfatizar igualmente os grandes eixos temáticos: números, funções, álgebra e geometria. 

 
 

B) CONTEÚDO: 
 

 Semelhança de triângulos. 

 Trigonometria nos triângulos retângulos. 

 Função Polinomial do 1º. Grau: gráficos, coeficientes, situações-problemas, estudo do sinal. 

Inequações do 1º. Grau, sistemas de inequações, inequações do tipo produto/quociente e 

inequações simultâneas. 

 Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. 

 Funções definidas por várias sentenças e aplicações. 

 Função polinomial do 2º grau – Quadrática: Gráficos de funções quadráticas, raízes e suas 

relações com os coeficientes, vértice de uma parábola, máximos e mínimos da função do 2º 

grau e problemas do 2º grau. 

 Inequações do 1º e 2º graus e redutíveis. 

 Potenciação, função exponencial, gráficos, equações, inequações exponenciais e aplicações. 

 
 
C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 
a) Avaliações: 

 Duas avaliações mistas, valendo 10 (dez) pontos cada uma. 

 Uma avaliação fechada (simulado) valendo 10 pontos. 

 
b) Atividades cotidianas: 

 Atividades pontuadas em sala, individuais ou em duplas, totalizando 5 (cinco) 

pontos, sobre o conteúdo estudado, retomada dos deveres de casa e suas 

aplicações em situações do dia a dia. 

OBSERVAÇÕES: 
 
O conteúdo desenvolvido nessa UE será cobrado de maneira cumulativa nas outras etapas. 



 

 
 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
SEGMENTO: ENSINO MÉDIO DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA  

PROFESSORES: Carla e Fernando SÉRIE: 1ª ETAPA:  2a 

 
 

A) Objetivos:  

 Conceituar literatura; diferenciar texto literário de não literário; identificar as funções da literatura. 

 Relacionar obras e textos literários ao contexto social, cultural e político em que se situam. 

 Reconhecer a intertextualidade como uma das estratégias de construção do texto literário. 

 Ler e interpretar poemas diversos, para identificar as especificidades do discurso.  

 Ler e interpretar contos, para identificar as especificidades desses gêneros. 

 Ler e interpretar contos para identificar e caracterizar os elementos narrativos. 

 Diferenciar conto, romance e crônica. 

 Reconhecer discursos ideológicos nos textos poéticos em prosa e verso.  

 Reconhecer as características da produção literária medieval.  

 Reconhecer as características da produção literária do Classicismo e do Quinhentismo. 

 Identificar, em textos contemporâneos, marcas medievais e clássicas. 

 Identificar e evidenciar o papel das figuras de linguagem na criação do efeito de sentido. 

 Diferenciar paráfrase, paródia, citação, alusão, pastiche e bricolagem 

 Analisar textos poéticos para identificar o tema e a intenção discursiva.   

 
B) Conteúdo:  

 Figuras de linguagem (recursividade). 

 Linguagem poética e recursos literário (figuras de linguagem e recursos sonoros).   

 Aspectos da primeira etapa: conceitos básicos: literatura, arte, distinção texto literário e não literário, 

funções da literatura. 

 Tipos de intertextualidade. 

 Estudo dos gêneros literários: lírico (verso, estrofe, metrificação e recursos sonoros);  

 Gênero épico, dramático.  

 Estudo da narrativa. 

 Estilo individual e estilo de época.  

 Literatura da Idade Média: Trovadorismo.  

 Humanismo, Classicismo e Quinhentismo. 

  
C) Avaliação:  

 Duas avaliações - 10,0 pontos cada uma. 

 Simulado: 10,0 pontos.  

 Atividades avaliativas: 5,0.  

 Leitura extraclasse:  

“Morte e vida Severina” (auto de natal pernambucano), de João Cabral de Melo Neto. 
 
     



 

 

 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 

SEGMENTO: Ensino Médio DISCIPLINA: Produção de texto 

 PROFESSORA: Else Martins dos Santos SÉRIE: 1ª  ETAPA: 2ª 

 

 

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 padrão, adequar o texto à situação de produção. Identificar mecanismos 

coesivos e mecanismos de progressão textual. 

 

 

B) CONTEÚDO:  

 

 Tipos textuais: dissertação e argumentação.  

 Artigo de opinião (retomada). 

 Carta Argumentativa. 

 Crônica. 

 Construção da argumentação. 

 Planejamento do texto. 

 Construção da conclusão.  

 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

 3 produções no valor de 10 pontos cada uma. 

 Atividades em sala – 5 pontos (média).  

 Escrita e reescrita. 

 

 

 

Maio\17 



 

 
 
 

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

 PROFESSORAS: Andréa Carla, Luciane e Claudia Cinara SÉRIE: 1ª  ETAPA: 2ª 

 
 
A) TEMAS E TÓPICOS: 

1. ELEMENTOS QUÍMICOS 

 Número atômico, número de massa, massa atômica 
 Semelhanças atômicas: isótopos, isóbaros e isótonos. 

2. TRANSFORMAÇÕES DOS MATERIAIS 

 Reações químicas. 
 Evidências da ocorrência de uma reação química 
 Equações químicas 
 Balanceamento das equações pelo método das tentativas 

 
3. TABELA PERIÓDICA 

 Classificação periódica 
 Distribuição eletrônica 
 Propriedades periódicas e aperiódicas 

 
4. CONSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS 

 Interações interatômicas 
 Interações intermoleculares 

 
B) OBJETIVOS: 

1. Identificar e caracterizar um elemento químico. 
2. Identificar isótopos, isóbaros, isótonos e espécies isoeletrônicas. 
3. Identificar, descrever, comparar e representar as transformações químicas. 
4. Balancear as equações químicas pelo método de tentativas. 
5. Reconhecer e descrever a classificação dos elementos na tabela periódica. 
6. Utilizar adequadamente a tabela periódica como “ferramenta”. 
7. Conceituar, representar e comparar os raios atômicos e iônicos. 
8. Conceituar, representar e comparar as energias de ionização. 
9. Conceituar ligação química em termos de interações e energia. 
10. Identificar e caracterizar os tipos de interações químicas. 
11. Associar as propriedades periódicas à formação das ligações químicas. 
12. Representar as substâncias iônicas, moleculares, metálicas e covalentes, através de fórmulas e outros 

modelos. 
13. Determinar, comparar e associar as propriedades das substâncias químicas aos modelos de ligação 

química. 
14. Interpretar dados a partir de informações registradas em tabelas e gráficos. 
15. Realizar experimentos simples para investigar as propriedades e transformação dos materiais. 
16. Coletar informações por meio de observação direta e indireta, experimentação e leitura de textos. 
17. Interpretar informações por intermédio do estabelecimento de relações, de semelhanças e diferenças de 

fatos. 
18. Interpretar notícias veiculadas pela mídia, com enfoque nos conteúdos relacionados à química.  

 
C)  CONTEÚDO:  

1. Número atômico e número de massa. 
2. Cátions e ânions. 
3. Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. 
4. Classificação dos elementos químicos. 
5. Evidências de ocorrência de reações químicas. 



6. Representação de reações químicas. 
7. Balanceamento de equações químicas pelo método de tentativas. 
8. Metais, ametais e gases nobres 
9. Distribuição eletrônica 
10. Propriedades periódicas 
11. Ligação iônica e propriedades dos compostos iônicos. 
12. Ligação covalente e propriedades das substâncias moleculares e covalentes. 
13. Ligação metálica e propriedades dos compostos metálicos. 
14. Interações intermoleculares. 

 
 

D) PROCEDIMENTOS, RECURSOS E ESTRATÉGIAS: 

1. Em sala: 

 Aulas dialogadas. 
 Demonstrações experimentais. 
 Atividades experimentais no laboratório químico. 
 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 e em sala de aula. 
 Projetos em grupos de alunos. 
 Aulas com recursos de multimídia. 

 

2. Em casa: 

 Leitura de textos do livro didático e apostila. 
 Exercícios contidos no livro e na apostila, envolvendo habilidades cognitivas diversificadas. 
 Pesquisas bibliográficas. 

 

E) 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: 

 1 avaliação: 10,0 pontos.  

 1 avaliação: 10,0 pontos. 

 1 simulado: 10,0 pontos. 
 

b) Atividades cotidianas: 

 3,0 pontos  atividades no laboratório. 

 2,0 pontos  trabalho 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 
e, ao final da etapa, será feita uma média aritmética para se obter a nota final do aluno. 

b. Ausências durante os trabalhos 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. 

 


