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A) TEMAS E TÓPICOS 

TEMAS: 

 Biologia humana 

 Biologia dos animais 

 

TÓPICOS: 

 Sistema circulatório 

 Sistema imunitário 

 Sistema excretor 

 Sistema nervoso  

 Características dos animais  

 

B) OBJETIVOS 

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

 Relacionar como os hábitos de vida influenciam no funcionamento do sistema 

circulatório.  

 Compreender os principais mecanismos relacionados ao processo de imunidade.  

 Reconhecer as células do sistema imunitário e suas funções.  

 Reconhecer a disposição anatômica e os órgãos do sistema excretor.  

 Relacionar os diferentes tipos de excreção ao modo de vida dos animais.  

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

circulatório, excretor e nervoso.  

 Reconhecer os componentes do sistema nervoso e suas funções.   

 Entender o funcionamento do sistema excretor e nervoso na homeostase do 

organismo.  

 Compreender a evolução dos sistemas circulatório, excretor e nervoso nos diferentes 

filos do reino Animália. 

 Estabelecer as relações de integração do sistema nervoso e endócrino para a 

homeostase do organismo.  

 Relacionar as implicações do uso indevido de drogas.  

 Reconhecer e comparar as características dos grupos de animais.  
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C) AVALIAÇÃO 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 2 avaliações mistas             10 pontos cada uma.  

 1 simulado                           10 pontos.  

 Atividades avaliativas            5 pontos.  

 

As atividades avaliativas serão realizadas em sala e no laboratório de biologia.  
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A) Eixo Histórico e Temático 

 Filosofia Renascentista: Humanismo, secularismo e ciência. 

 Experiência e Racionalidade.  

 Filosofia Moderna: René Descartes e Immanuel Kant 

 A Globalização e suas consequências. 

 

B) Objetivos 

 

 Conhecer, ampliar e utilizar o universo conceitual filosófico-sociológico.  

 Desenvolver a capacidade de análise, síntese e argumentação filosófico-sociológica. 

 Compreensão da revolução humanista do século XIV. 

 Conceituar e confrontar empirismo e racionalismo. 

 Reconhecer as características da revolução científica do século XVII. 

 Construir uma compreensão crítica sobre problemas sociológicos atuais. 

 Analisar o fenômeno da pobreza e da exclusão no Brasil e no mundo. 

 

C) Descritores em Foco: 

 Identificar as características gerais do pensamento renascentista. 

 Identificar as características gerais do pensamento moderno. 

 Discutir o conceito de Racionalidade na Filosofia Renascentista e Moderna. 

 Explicar o conceito de Percepção Sensível. 

 Reconhecer a especificidade do pensamento de diferentes filósofos renascentistas. 

 Perceber o ceticismo renascentista em Michel de Montaigne 

 Relacionar Poder e política em Maquiavel. 

 Caracterizar a Revolução Científica do séc. XVII. 

 Diferenciar as teorias Contratualistas modernas.  

 Analisar as questões centrais do pensamento cartesiano. 

 Identificar as questões centrais do pensamento de Hume. 

 

 

D) Conteúdo 

Filosofia: Experiência e Racionalidade 

 

1. A revolução científica do século XVII  

2. Racionalismo e Empirismo  
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a)  O racionalismo (René Descartes)  

b) O empirismo (David Hume e John Locke) 

 

Sociologia: Globalização, globalizando riquezas e misérias. 

 

1. Crescimento vs. Desenvolvimento. 

2. População, urbanização e Meio ambiente. 

3. Sustentabilidade e responsabilidade social. 

 

E) Procedimentos e Recursos: 

1. Em sala 

 Aula expositivo-dialogada. 

 Leitura de textos filosóficos e sociológicos. 

 Resolução de listas de exercícios em sala. 

 Produção de texto (em dupla). 

 Socialização das produções (debate). 

 Seminários de discussão de temas. 

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

 Correção de exercícios e tarefas agendados. 

 Seminários/Socialização de discussão de temas filosófico-sociológicos. 

2. Em casa 

 Leitura de textos filosóficos e sociológicos. 

 Ler o capítulo do livro-texto, pesquisando o vocabulário desconhecido e 

grifando as principais ideias, conceitos e definições. 

 Encaminhamento e preparação das questões filosóficas e sociológicas a 

serem trabalhadas em sala. 

 Rever o conteúdo trabalhado nas aulas. 

 Atividades escritas e de sistematização dos conteúdos estudados. 

 Destacar dúvidas e dificuldades, formulando perguntas para serem 

discutidas em sala de aula. 

 Fazer os exercícios propostos. 

 Coletar/pesquisar dados para as discussões. 

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

 

F) Textos a serem trabalhados na Etapa: 

 

Filosóficos: 

Acerca do Infinito, do Universo e dos Mundos (Giordano Bruno); O Príncipe (Maquiavel); O 

discurso do método (Descartes), Investigação sobre o entendimento humano (Hume), Crítica da 

Razão Pura e Crítica da Faculdade do Juízo (Kant).           

 

Sociológicos: 

Sociologia (Cristina Costa); Globalização: as consequências humanas (Zygmunt Bauman); Por 

uma outra globalização (Milton Santos); Dados do PNUD, IBGE e outros; textos dos professores. 
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G) 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 

 

 

 

Setembro a Dezembro /2017 
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A) OBJETIVOS: 

 Relacionar os conceitos estudados no movimento circular com as leis de Newton, para 

explicar o comportamento dos corpos em movimentos bidimensionais. 

 Diferenciar período e frequência. 

 Diferenciar velocidade linear de velocidade angular. 

 Relacionar os conceitos do movimento circular para interpretar o funcionamento de 

máquinas giratórias simples. 

 Deduzir o princípio de Arquimedes a partir da definição de pressão e das leis de Newton. 

 Identificar questões acadêmicas, científicas e práticas que possam ser resolvidas pela 

compreensão dos conceitos de densidade, pressão e empuxo, relacionadas com os 

princípios de Pascal e de Arquimedes. 

 Enunciar e aplicar o teorema da conservação da energia mecânica. 

 Diferenciar forças conservativas, forças dissipativas e não conservativas. 

 

 

B) CONTEÚDO: 

 Força centrípeta. 

 Princípio de Pascal. 

 Empuxo. 

 Conservação da energia mecânica. 

 

 

C) AVALIAÇÃO: 

20 pontos  2 provas mistas (10 pontos cada uma). 

10 pontos  1 simulado com questões fechadas. 

  5 pontos  laboratório. 
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A) OBJETIVOS: 

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

 Analisar o processo de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

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

industrialização. 

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

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

países em desenvolvimento. 

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

 Identificar as principais paisagens rurais e sistemas agrícolas no Brasil e no mundo. 

 Analisar o comércio mundial de produtos agrícolas e a produção de alimentos, ressaltando 

a realidade brasileira. 

 Analisar o meio rural brasileiro: as fronteiras agrícolas, a concentração fundiária, os 

movimentos sociais (MST, por exemplo), o uso da terra, as principais culturas. 

 

B) CONTEÚDO: 

 

 Fundamentos básicos da cartografia 

 Dinâmica Demográfica e a Urbanização 

o Espaço Urbano 

o Urbanização e Segregação 

o Impactos Ambientais Urbanos 

o Urbanização Brasileira 

 

 Geografia da Produção do Espaço Econômico 

o Espaço Agrário 

o Impactos Ambientais Agrários 

o Agricultura Brasileira 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

a) Avaliações: 

 Duas avaliações no valor de 10,0 (dez) pontos cada uma, totalizando 20,0 (vinte) pontos. 

 Simulado no valor de 10,0 (dez) pontos. 
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b) Atividades: 

 Atividades em sala – 5,0 (cinco) pontos. 
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A) OBJETIVOS: 

 

 Analisar a construção do Estado Nacional brasileiro. 

 Compreender a Guerra de Secessão. 

 Analisar a consolidação dos EUA no século XIX. 

 Analisar a formação dos Estados Nacionais latino-americanos. 

 Relacionar Capitalismo e Imperialismo. 

 

 

B) CONTEÚDO: 

 

 A Consolidação e crise do Império brasileiro. 

 Estados Unidos e a consolidação do capitalismo no século XIX. 

 América Latina no século XIX. 

 O imperialismo europeu na Ásia e na África. 

 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

a)  Avaliações: 

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

 

b) Atividades cotidianas: 

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

 

1. Reading 

 Employ reading strategies in the comprehension of texts. 

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

2. Writing 

 Write short productions, developing and expressing opinions.  

 Research, paraphrase and synthesize information. 

3. Listening 

 Utilize English for all aspects of classroom activity. 

4. Speaking 

 Present group work in English. 

5. Grammar 

 Use reported speech correctly. 

 Use the appropriate grammar aspects. 

 

6. Vocabulary 

 Recognize and use appropriate vocabulary from textbook. 

 Have broad contact with diverse phrasal verbs. 

 

B) CONTENT:   

 

1. Use of English 

 Conditional Clauses (3rd/mixed)  

 Wish/ If only (past) 

 Used to/Would/to be used to/to get used to  

 Reported Speech  

 Relative clauses (defining and non defining) 

 

2. Vocabulary 

 Phrasal verbs. 

 Assorted vocabulary from textbook. 
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C) ACTIVITIES: 

 

1. Classroom: 

 Group and pair work (written and oral) 

 Songs, student presentations 

     

2. Self-Study: 

 Exercises. 

 Revision of vocabulary. 

 Material posted at Conecsa. 

 

 

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 (35,0): 

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

Group presentation           3,0 points 

Class presentation                                                                                           2,0 points 

Total             35,0 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. 
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A) OBJETIVOS: 

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

interlocutores, e que é por eles constantemente modificada e manipulada conforme a 

situação comunicativa. 

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

na construção de sentido de um enunciado. 

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

acadêmica e profissional. 

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

língua, a partir de situações de uso. 

 Interpretar textos de diversos gêneros. 

 Reconhecer e aplicar aspectos da tematização textual. 

 

B) CONTEÚDO: 

 

Fatores de textualidade (recursividade): 

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

 Emprego de preposições e conjunções (recursividade). 

 Emprego de pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos e relativos (recursividade). 

 Colocação de pronomes oblíquos átonos (recursividade). 

 Emprego de tempos e modos verbais. 

 Coesão textual. 

 Regência verbal e crase. 

 Paralelismo sintático e semântico. 

 Concordância nominal (recursividade) e verbal. 

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

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

 Produção de parágrafos-padrão. 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

 Avaliação: 

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

01 atividade pontuada no valor de 5,0 pontos. 

SEGMENTO ENSINO MÉDIO  ETAPA   3ª 

DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA PROFESSORA FLÁVIA VÖLKER 

ANO/SÉRIE 2º 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: 

 

 Diferenciar tematicamente o Realismo do Naturalismo, como escolas contemporâneas.  

 Analisar formal e tematicamente a produção do final do século XIX, com ênfase na obra 

machadiana. 

 Analisar as características dos textos de Machado de Assis: a ironia, a metalinguagem, o 

pessimismo, a visão crítica de mundo. 

 Trabalhar o diálogo entre gêneros textuais diferentes em abordagens temáticas 

semelhantes: a permanência do Realismo e do Naturalismo hoje. 

 Estudar a Belle Époque e o Decadentismo: o final do século XIX. 

 Reconhecer as poéticas do fim de século: O Parnasianismo e o Simbolismo. 

 Estabelecer diferenças entre essas escolas. 

 Ler e analisar textos do início do Século XX: O Pré-Modernismo e As Vanguardas 

Europeias. 

 Reconhecer as rupturas modernistas. 

 

B) CONTEÚDO: 

 

 O Realismo/Naturalismo no Brasil: contexto de produção.  

 O psicologismo machadiano e o cientificismo de Aluísio de Azevedo. 

 O romance machadiano. 

 A poética de fim de século: o Parnasianismo e o Simbolismo.  

 O decadentismo, a Belle Époque. 

 O Século XX: transformações e rupturas. 

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

sinestesia. 

 Obras literárias da etapa:  

o O Cortiço, Aluísio Azevedo. 

o Quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus. 

o Coletânea de poemas parnasianos, simbolistas e modernistas. 
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DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

a)  Avaliações: 

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

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

trabalhado nas aulas. 

 

b) Atividades cotidianas: 

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

 Reconhecer um cilindro, seus elementos, cálculo de sua área e de seu volume. 

 Reconhecer uma pirâmide, seus elementos, cálculo de sua área e de seu volume. 

 Reconhecer cone, calcular sua área e seu volume. 

 Reconhecer cone equilátero. 

 Reconhecer tronco de pirâmide e de cone a partir da semelhança de triângulos, calcular 

sua área e seu volume. 

 Reconhecer uma esfera, calcular a área da sua superfície total e seu volume, 

 Identificar sólidos geométricos a partir de rotação de 360º, de figuras planas, em torno 

de um eixo estabelecido. 

 Identificar sólidos inscritos e circunscritos, e calcular suas áreas e seus volumes. 

 Representar e interpretar uma tabela de números como uma matriz, identificando seus 

elementos. 

 Identificar características específicas de matrizes. 

 Realizar operações com matrizes. 

 Determinar o múltiplo escalar de uma matriz. 

 Relacionar duas tabelas. 

 Identificar o resultado da matriz resultante. 

 Determinar as matrizes transposta, simétrica, oposta, antissimétrica e a matriz inversa 

de uma matriz dada. 

 Diferenciar equações lineares de não lineares. 

 Mostrar as possibilidades de resultados. 

 Resolver um sistema linear. 

 Relacionar a solução de um sistema linear 2x2 com sua interpretação geométrica. 

 Resolver um sistema 3x3, associando as equações duas a duas. 

 Relacionar a solução de um sistema linear 3x3 com sua interpretação geométrica. 

 Verificar os vários níveis de desenvolvimento de habilidades. 

 Entender o conceito de transformações lineares. 

 Relacionar os parâmetros de uma equação linear com suas variáveis. 

 

B) CONTEÚDO: 
Matriz 

 Representação e interpretação. 

 Interpretação e operações com matrizes. 

 Transposição de matrizes. 

SEGMENTO ENSINO MÉDIO  ETAPA   3ª 
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 Inversão de matrizes quadradas de ordem n ≤ 4. 

 

Sistema linear 

 Identificação de equações e sistemas lineares. 

 Reconhecimento gráfico e analítico de um sistema linear. 

 Classificação de sistemas lineares. 

 Utilização do escalonamento para resolver sistemas lineares. 

    

Cilindro 

 Identificação dos elementos de um cilindro. 

 Identificação das seções feitas por planos paralelos ao eixo do cilindro e contendo o 

eixo. 

 Resolução de problemas que envolvam o cálculo da área lateral e total de cilindro. 

 Resolução de problemas que envolvam o cálculo de volume de cilindro. 

 

Pirâmide 

 Identificação dos elementos de uma pirâmide. 

 Identificação das seções feitas por planos paralelos à base de uma pirâmide. 

 Resolução de problemas que envolvam o cálculo da área lateral e total de pirâmide. 

 Resolução de problemas que envolvam o cálculo de volume de pirâmide. 

 

Cone 

 Identificação dos elementos de um cone. 

 Identificação das seções feitas por planos paralelos à base de um cone. 

 Resolução de problemas que envolvam o cálculo da área lateral e total de cone. 

 Resolução de problemas que envolvam o cálculo de volume de cone. 

 

Tronco de pirâmide e cone 

 Utilização da razão de semelhança para calcular o volume e a área de tronco de 

pirâmide e cone. 

 

Esfera 

 Identificação dos elementos de uma esfera e de uma bola. 

 Identificação das interseções entre um plano e uma esfera. 

 Resolução de problemas que envolvam o cálculo da área da superfície esférica. 

 Resolução de problemas que envolvam o cálculo de volume de esfera. 

 

 

Rotação de figuras planas 

 Resolução de problemas que envolvam o cálculo de áreas das superfícies de sólidos 

gerados pela rotação de figuras planas. 

 Resolução de problemas que envolvam o cálculo do volume de sólidos gerados pela 

rotação de figuras planas.  

 

Inscrição e circunscrição de sólidos 

Resolução de problemas que envolvam o cálculo de sólidos inscritos e circunscritos. 



 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 

a)  Avaliações: 

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

 1 simulado no valor de 10 pontos. 

 

b) Atividades cotidianas: 

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

 

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

hipóteses, identificar diferentes funções de gêneros textuais.  

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

gênero e do objetivo, adequar o texto à norma culta padrão.  

 

B) CONTEÚDO:  

 

 Artigo de opinião. 

 Editorial. 

 Tipo dissertativo-argumentativo (ENEM). 

 Ombudsman. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

a) Avaliações:  

 Atividades no valor de 5,0, dos quais será feita a média. 

 

b) Atividades cotidianas:  

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

 

 

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: 

 

1. Soluções 

a. Análise titulométrica 

 

2. Propriedades Coligativas das Soluções 

a. Diagrama de fases 

b. Pressão de Vapor 

c. Crioscopia, ebulioscopia e tonoscopia 

d. Pressão osmótica e osmose 

 

3. Cinética Química 

a. Velocidade média da reação 

b. Lei da velocidade 

c. Fatores que influenciam na velocidade de uma reação 

 

4. Equilíbrio Químico 

a. Reações reversíveis 

b. Condição de equilíbrio 

c. Representações gráficas do Equilíbrio Químico 

d. Cálculo da Constante de equlíbrio 

e. Princípio de Le Chatelier 

f. Equlíbrio iônico na água 

g. pH e pOH 

 

B) OBJETIVOS: 

 

1. Realizar cálculos de titulometria. 

2. Reconhecer a dependência entre as propriedades coligativas e a concentração de 

um soluto não volátil em solução. 

3. Conceituar velocidade de uma reação. 

4. Interpretar a teoria das colisões a partir de modelos. 

5. Analisar os fatores que afetam na velocidade das reações. 

6. Enunciar a lei cinética das reações. 

7. Reconhecer a constância das propriedades macroscópicas como características 

do estado de equilíbrio das reações. 
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8. Calcular a constante de equilíbrio. 

9. Aplicar o princípio de Lê Chatelier em situações-problema. 

10. Interpretar os modelos microscópicos para o estado de equilíbrio. 

11. Calcular o pH e o pOH para as diversas soluções. 

 

C) CONTEÚDO: 

 

1. Solubilidade e curvas de solubilidade. 

2. Cálculo da concentração das soluções. 

3. Mistura e diluição das soluções. 

4. Pressão de vapor. 

5. Propriedades coligativas (ebulioscopia, crioscopia e tonoscopia). 

6. Pressão osmótica e osmose. 

7. Processos endotérmicos e exotérmicos. 

8. Cálculo de ΔH para reações químicas. 

9. Velocidade média de uma reação química. 

10. Lei da velocidade de uma reação química. 

11. Fatores que influenciam na velocidade de uma reação química. 

12. Reações reversíveis. 

13. Constante de equilíbrio. 

14. Deslocamento de equilíbrio (Princípio de Le Chatelier). 

15. Equilíbrio iônico na água. 

16. pH e pOH. 

17. Constante de ionização de ácidos e bases. 

 

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. 

 

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 5,0 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. 

 


