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A) OBJETIVOS: 

 

 Aplicar as leis da radioatividade e calcular meia vida para materiais radioativos.  

 Escrever equações termoquímicas e efetuar cálculos de ΔH usando Lei de Hess.  

 Calcular ΔH usando calor de formação e energia de ligação. 

 Reconhecer combustíveis com melhor rendimento. 

 Classificar as diversas reações orgânicas e identificar os produtos principais de cada 

uma. 

 Escrever as equações que representam as diversas reações orgânicas. 

 Reconhecer as biomoléculas e suas principais reações. 

 Diferenciar proteínas de lipídeos e de carboidratos. 

 Identificar polímeros naturais e citar suas aplicações. 

 Escrever reações de polimerização para polímeros naturais e sintéticos. 

 Reconhecer polímeros de adição e de condensação identificando seus monômeros. 

 Aplicar conhecimentos de Termoquímica em questões de vestibulares. 

 Aplicar conhecimentos de soluções e propriedades coligativas em questões propostas. 

 Argumentar e discutir temas relacionados à Química ambiental, tais como efeito estufa 

e chuva ácida. 

 Ler tabelas, gráficos, fluxogramas, equações e fórmulas. 

 Discutir questões relacionadas a todo o conteúdo. 

 Resolver questões do Enem sobre todo o conteúdo. 

 

B) CONTEÚDO: 

 Propriedades coligativas das soluções. 

 Leis da radioatividade. 

 Termoquímica. 

 Reações orgânicas. 

 Biomoléculas. 

 Polímeros. 

 Química ambiental. 

 Revisão geral. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

Três avaliações modelo ENEM - valor 7 pontos cada uma. 

Uma avaliação de múltipla escolha no valor de 14 pontos. 

SEGMENTO ENSINO MÉDIO ETAPA   3ª 

DISCIPLINA QUÍMICA PROFESSORA MARCIA CLÁUDIA OLIVEIRA COSTA 

ANO/SÉRIE 3º TURNO Manhã  
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A) OBJETIVOS: 

 Identificar as principais teorias evolucionistas (Lamarckismo e Darwinismo). 

 Explicar a transformação das espécies tendo como base os mecanismos de seleção 

natural, mutação e recombinação gênica. 

 Relacionar a sobrevivência das populações biológicas como resultado de processos 

de seleção e transmissão de variantes orgânicas. 

 Revisão Fisiologia Geral Humana: 

 Sistemas Digestórios 

 Sistema Endócrino 

 Sistemas Reprodutores 

 Sistemas Circulatórios 

 Sistemas Respiratórios 

 Sistemas Excretores 

 Sistema Nervoso 

 Revisão Geral de Parasitologia. 

 

B) CONTEÚDO: 

 Genética 

 Evolução 

 Histologia e Embriologia 

 Fisiologia geral e comparada 

 Parasitologia 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

1. Em sala 

 Aula expositiva com discussões sobre o tema trabalhado. 

 Uso do livro-texto e da apostila de Biologia para resolução de exercícios, 

interpretação de esquemas e diagramas. 

 Resolução de exercícios. 

 Recursos audiovisuais. 

 Leitura e discussão de textos complementares. 

 

2. Em casa 

 Resolução de exercícios da apostila para fixação de conteúdo. 

 Leitura dos capítulos 11 a 15 da apostila de biologia. 

SEGMENTO ENSINO MÉDIO ETAPA   3ª 

DISCIPLINA BIOLOGIA PROFESSOR ALEXANDRE LAGE 

ANO/SÉRIE 3º TURNO Manhã  

mailto:santoagostinho@santoagostinho.com.br


 Leitura de textos complementares. 

 

D) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Avaliações:  

 Três avaliações ENEM por Área de Conhecimento, de 7 (sete) pontos cada uma. 

 Uma avaliação de Objetiva de 14 (quatorze) pontos. 
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REVISÃO GERAL DE FILOSOFIA 

A) CONTEÚDO  

 

1. CONDIÇÃO HUMANA 

1.1 Antropologia Grega: Tripartição da Alma e a natureza política do homem 

1.2 Antropologia Cristã-medieval: fé e razão, graça e liberdade 

1.3 Antropologia Renascentista e Moderna: Jusnaturalismo, Individualismo e liberdade.  

1.4 Antropologia Contemporânea: existencialismo e psicanálise 

 

2. TEMA DO CONHECIMENTO  

2.1 Teoria do Conhecimento da Filosofia Grega: o mito e o logos; o sensível e o inteligível  

2.2 Formas de Conhecimento na Idade Média: fé e razão 

2.3 O Conhecimento na Renascença: experiência e razão  

2.4 O conhecimento na Modernidade: Revolução científica do século XVII  

2.5 O Conhecimento na Contemporaneidade: Positivismo e crítica ao positivismo   

 

3. ÉTICA E POLÍTICA  

3.1 Ética e política no pensamento grego: ética e felicidade  

3.2 Ética e política nas escolas helenísticas: a autarquia   

3.3 Ética e política da Idade Média: Igreja e Estado   

3.4 Ética política na modernidade: Jusnaturalismo, contratualismo, pragmatismo e 

imperativo categórico  

3.5 Ética e política na Contemporaneidade: Liberalismo e comunitarismo  

 

REVISÃO GERAL DE SOCIOLOGIA 

A) TEMÁTICAS E CONCEITOS ESTRUTURANTES DA SOCIOLOGIA 

 Teoria Clássica da Sociologia 

 Movimentos Sociais  

 Democracia e cidadania  

 Direitos Humanos, civis, sociais e políticos 

 Modos de Produção  

SEGMENTO ENSINO MÉDIO ETAPA   3ª 

DISCIPLINA FILOSOFIA E SOCIOLOGIA PROFESSOR RENATO DE FARIA 

ANO/SÉRIE 3º TURNO Manhã  

mailto:santoagostinho@santoagostinho.com.br


 Desigualdade Social  

 Natureza e Cultura  

 

B) OBJETIVOS  

  

 Analisar os movimentos e fenômenos sociais contemporâneos  

 Relacionar formas de governo  

 Analisar a relação entre Direito e Ética  

 

C) PROCEDIMENTOS E RECURSOS 

1. Em sala 

 Exposição dialogada. 

 Correção de exercícios e tarefas agendados. 

 Atividades escritas e de sistematização dos conteúdos estudados. 

 Seminários de discussão de temas filosófico-sociológicos. 

 

2. Em casa 

O aluno deve: 

1. Ler os textos complementares indicadas pelos professores. 

2. Ler o capítulo do livro-texto determinado pelos professores, pesquisando o vocabulário 

desconhecido e grifando as principais ideias, conceitos e definições. 

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

aula. 

4. Fazer os exercícios propostos. 

5. Rever o conteúdo trabalhado nas aulas.  

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

7. Coletar dados para as discussões. 

 

D) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 ENEM 1 – 7,0  

 ENEM 2 – 7,0  

 ENEM 3 – 7,0  

 Avaliação Objetiva – 14,0  
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A) OBJETIVOS: 

 Descrever o Movimento Harmônico Simples (MHS), identificando o seu período e a sua 

frequência. 

 Caracterizar os fenômenos ondulatórios. 

 Identificar a natureza da luz. 

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

 Explicar o funcionamento de instrumentos ópticos simples, incluindo o olho humano. 

 Identificar a natureza da luz. 

 Identificar situações práticas em que se utilizem capacitores (armazenamento de dados, 

telas sensíveis ao toque, flash de máquinas fotográficas etc.). 

 Explicar o funcionamento de bússolas. 

 Caracterizar campos magnéticos. 

 Associar campos magnéticos com correntes elétricas – eletromagnetismo. 

 Descrever o funcionamento de eletroímãs, transformadores e dínamos (geradores 

elétricos). 

 Enunciar os postulados da teoria da relatividade restrita. 

 Compreender o comportamento dual da radiação e da matéria (efeito fotoelétrico e onda 

de “de Broglie”). 

 Desenvolver habilidade que possibilite uma visão crítica e maturidade suficientes para a 

resolução de questões dos principais vestibulares do país, incluindo o ENEM. 

 

B) CONTEÚDO: 

 MHS: pêndulo simples e sistema massa-mola. 

 Fenômenos ondulatórios. 

 Ondas sonoras. 

 Ondas eletromagnéticas. 

 Natureza da luz. 

 Espelhos e Lentes. 

 Óptica da visão. 

 Capacitores. 

 Magnetismo. 

 Campo magnético. 

 Força magnética. 

 Campo magnético criado por correntes elétricas. 

SEGMENTO ENSINO MÉDIO ETAPA   3ª 

DISCIPLINA FÍSICA PROFESSORES LÚCIO MARCOS CARDOSO JÚNIOR 

ANO/SÉRIE 3º TURNO Manhã / Tarde  
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 Lei de Faraday. 

 Lei de Lenz. 

 Quantização da energia. 

 Modelo atômico de Bohr. 

 Postulados da relatividade restrita. 

 Postulado de “de Broglie”. 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

 Avaliações de múltipla escolha, no estilo ENEM: três avaliações no valor total de 21 

pontos. 

 Avaliação de múltipla escolha no valor de 14 pontos. 
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A) OBJETIVOS 

 

 Explicar a importância das fontes de energia para o desenvolvimento político, 

socioeconômico e bélico mundial.  

 Analisar a relação entre os atuais países, tendo o petróleo e a energia nuclear como focos. 

 Explicar o papel estratégico do Brasil na produção de energias alternativas para o Planeta 

– álcool, biodiesel e outras. 

 Relacionar o desenvolvimento econômico mundial com os diferentes processos de 

industrialização.  

 Analisar a rede de transportes mundial e brasileira e sua relação com a economia e o meio 

ambiente. 

 Analisar as relações comerciais entre os países da atualidade. 

 Analisar a Nova Ordem Mundial quanto ao posicionamento e relacionamento entre os 

países desenvolvidos e países menos desenvolvidos. 

 Explicar os principais focos de tensão da atualidade, dando ênfase a causas religiosas, 

econômicas, políticas e étnico-sociais. 

 Conhecer o modo como as universidades têm elaborado suas provas de vestibular, assim 

como rever os conteúdos estudados durante o ano letivo de 2017. 

 

 

B) CONTEÚDO 

 Fontes de energia do Brasil e do mundo. 

 Indústria do Brasil e do mundo. 

 Comércio mundial e brasileiro.  

 Transportes no Brasil e no mundo. 

 Principais focos de tensão da atualidade. 

 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 1ª Prova: Objetiva Individual – valor 7 pontos. 

 2ª Prova: Objetiva Individual – valor 7 pontos.    

 3ª Prova: Objetiva Individual – valor 7 pontos. 

   4ª Prova: Objetiva Individual – valor 14 pontos. 

SEGMENTO ENSINO MÉDIO  ETAPA   3ª 

DISCIPLINA GEOGRAFIA PROFESSOR CARLOS CÉSAR DE AZEVEDO 

ANO/SÉRIE 3º TURNO Manhã  
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A) CONTEÚDO REVISIONAL 

 BRASIL COLÔNIA 

01.  Administração Colonial 

02.  Economia Colonial 

03.  Processo de Independência 

 

 BRASIL IMPÉRIO 

01. Primeiro Reinado 

02. Período Regencial 

03. Segundo Reinado 

 

 AMÉRICA COLONIAL 

01. América espanhola 

02. Independência da América espanhola. 

03. Ditaduras na América Latina. 

 

 

B) OBJETIVOS: 

 Analisar e interpretar mapas, gravuras, linhas do tempo e textos históricos, visando à 

compreensão dos conceitos apresentados por eles.  

 Justificar o desinteresse da metrópole portuguesa em relação ao território brasileiro 

durante o período pré-colonial. 

 Analisar a organização política da colônia, enfocando o gradativo processo de 

centralização administrativa. 

 Caracterizar a estrutura de organização das principais atividades econômicas 

desenvolvidas ao longo do período colonial. 

 Analisar a importância dos povos afrodescendentes na organização social e econômica 

da colônia brasileira.  

 Identificar os principais objetivos das Rebeliões Coloniais. 

 Analisar os impactos políticos, econômicos e sociais da presença da Corte portuguesa no 

Brasil.  

 Relacionar os objetivos da Revolução do Porto com o processo de independência do 

Brasil. 

 Analisar as mudanças promovidas pelas regências e seus impactos na política e 

sociedade brasileiras.  

SEGMENTO ENSINO MÉDIO ETAPA   3ª 

DISCIPLINA HISTÓRIA DO BRASIL PROFESSOR GABRIEL VERDIN DE MAGALHÃES 

ANO/SÉRIE 3ª  TURNO Manhã  
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 Conhecer o processo de formação da Guarda Nacional.  

 Identificar as principais revoltas que eclodiram no período regencial, reconhecendo as 

suas especificidades.  

 Analisar o processo político conhecido como Regresso e o Golpe da Maioridade. 

 Analisar os fatores que contribuíram para a queda da Monarquia brasileira. 

 Analisar as origens e expansão da economia cafeeira. 

 Analisar o processo que levou à extinção do tráfico negreiro em 1850. 

 Definir as leis abolicionistas e avaliar os impactos dessas leis no sistema escravista 

brasileiro.  

 Analisar a política de imigração estabelecida no Brasil durante o regime monárquico.  

 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

1. Em sala:  

 Aula expositiva; roteiros dirigidos; utilização de recursos multimídia; plantões.  

2. Em casa:  

 Análise de textos sugeridos em sala; roteiros de exercícios; pesquisas; leituras 

complementares. 

 

 

D) 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: 

 Três avaliações no valor de 7,0 pontos cada uma. 

 Uma avaliação no valor de 14,0 pts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

orientado feito em casa e na escola. 
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A) OBJETIVOS: 

 

 Analisar a transição feudo-capitalista. 

 Compreender o processo do Renascimento Cultural. 

 Analisar o encontro entre os povos americanos e europeus. 

 Analisar o surgimento das religiões protestantes e o impacto gerado na Igreja Católica. 

 Analisar a colonização inglesa (Treze Colônias) e compará-la com a colonização 

portuguesa e inglesa. 

 Compreender o processo revolucionário inglês e seus legados. 

 Compreender o movimento do Iluminismo e seus legados. 

 Analisar o processo revolucionário dos EUA (Independência norte-americana). 

 Analisar o processo revolucionário Francês, o período napoleônico e seus legados. 

 Compreender a Revolução Industrial e as mudanças promovidas. 

 Analisar as propostas socialistas (utópico, científico, cristão) e anarquistas. 

 Analisar as ondas revolucionárias de 1820, 1830 e 1848. 

 

B) CONTEÚDO: 

 

 Crise do Feudalismo. 

 Renascimento. 

 Expansão Marítima. 

 Reformas Protestantes. 

 Colonização inglesa. 

 Revolução Inglesa. 

 Iluminismo. 

 Revolução Americana. 

 Revolução Francesa. 

 Revolução Industrial. 

 Socialismos. 

 Revoluções de 1820, 1830, 1848. 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

Avaliações: 3 avaliações objetivas no valor de 7 pontos e 1 avaliação objetiva no valor de 

14 pontos. 

SEGMENTO ENSINO MÉDIO ETAPA   3ª 

DISCIPLINA HISTÓRIA PROFESSORA RENATA ANDRADE 

ANO/SÉRIE 3ª  TURNO Manhã  
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A) SKILLS: 

Reading, Writing, Listening, Grammar and Vocabulary 

 

B) OBJECTIVES: 

 

1. Reading 

 Infer meanings not directly stated in the text. 

 Identify genres using content and tone. 

 Identify the thesis of a text. 

 Use context in order to understand new vocabulary. 

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

2. Writing 

 Paraphrase ideas and complete sentences. 

3. Listening 

 Utilize English for all aspects of classroom activity. 

4. Grammar 

 Identify and correctly use the subjunctive.  

 Interpret correctly all uses of modal perfectives. 

 Recognize the difference between countable and uncountable nouns and their 

respective modifiers. 

 Use the correct word order of adjectives and adverbs. 

6. Vocabulary 

 Recognize key vocabulary commonly seen in vestibulares. 

 Have broad contact with phrasal verbs and idiomatic expressions. 

 Review vocabulary from the whole year. 

 

 

  

C) CONTENT:   

1. Use of English 

 Linkers. 

 Quantifiers. 

 Order and position of adverbs. 

 Modal perfectives, including future perfect. 

SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL  ETAPA   3ª 

DISCIPLINA LÍNGUA INGLESA PROFESSORES JAMES 

ANO/SÉRIE 3º TURNO Manhã / Tarde  
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 Subjunctive 

 

2. Vocabulary 

 Phrasal verbs and idiomatic expressions. 

 Key vocabulary commonly seen in vestibulares. 

 Review vocabulary from the whole year. 

 

D) ACTIVITIES: 

1. Classroom: 

 Group and pairwork (written and oral) 

 Simulated tests (vestibulares). 

 Revision of key concepts.    

2. Self-Study: 

 Simulated tests. 

 Extra-curricular reading. 

 Fixation exercises. 

 Revision of vocabulary. 

 

E) ASSESSMENT: 

Assesments 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: 

 4 Multiple Choice Tests        35 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: 

 

 Retomar, sistematizar e aprofundar os conhecimentos linguísticos adquiridos em anos 

escolares anteriores. 

 Refletir metalinguisticamente. 

 Ampliar gradativamente o domínio do uso da variedade padrão para melhor participar da 

vida social letrada. 

 Analisar o papel dos diferentes recursos – semânticos, textuais, sintáticos, discursivos – 

na construção de enunciados linguísticos. 

 Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, a frase-padrão em contextos de uso da 

norma-padrão. 

 

B) CONTEÚDO:  

 

Orações subordinadas adverbiais 

Revisão das conjunções subordinativas adverbiais 

Classificação das orações adverbiais 

Orações adverbiais reduzidas 

 

Período composto por coordenação 

Revisão: conjunções coordenativas – valores semânticos 

Classificação das orações coordenadas 

Uso da vírgula 

 

Revisão por meio de exercícios 

 Concordância verbal 

 Concordância nominal 

 Regência verbal 

 Crase 

 Regência nominal 

 Formação e estrutura das palavras - Revisão 

 Acentuação gráfica. Uso do hífen 

 Revisão - questões de ENEM – estudo das habilidades  

 Leitura e interpretação de textos – análise de questões 

 

SEGMENTO ENSINO MÉDIO  ETAPA   3ª 

DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA PROFESSORA ELSE MARTINS DOS SANTOS 

ANO/SÉRIE 3º TURNO Manhã  

mailto:santoagostinho@santoagostinho.com.br


 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

a) Avaliações por área – 7 pontos 

b) Avaliação por área  –  7 pontos 

c) Avaliação por área  –  7 pontos 

d) Avaliação objetiva  – 14 pontos  
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A) OBJETIVOS: 

 

Estudo do programa indicado pelo ENEM, bem como de outros vestibulares de 2018: 

análise da história da Literatura Brasileira, especialmente a dos séculos XX e XXI, e as 

diversas especificidades das obras literárias (gênero, elementos da narrativa, elementos 

da poética, figuras de linguagem, metalinguagem, intertextualidade, entre obras 

indicadas). Revisão dos conteúdos programáticos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. 

 

B) CONTEÚDO: 

 

 Poesia e Prosa do século XXI. 

 Literatura e outras artes (música, artes plásticas, cinema) 

 Revisão (Gêneros literários, Figuras de linguagem, Funções da linguagem, Quinhentismo, 

Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo, Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo e 

Pré-Modernismo) 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

 Três avaliações de modelo ENEM por áreas de conhecimento valendo 7 (sete) pontos 

cada e uma avaliação objetiva valendo 14 (quatorze) pontos. 

 

 
 

SEGMENTO ENSINO MÉDIO  ETAPA   3ª 

DISCIPLINA LITERATURA BRASILEIRA PROFESSOR KAIO CARMONA 

ANO/SÉRIE 3º TURNO Manhã  
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A) OBJETIVOS: 

 

 Conhecer e utilizar as posições relativas entre retas e planos e entre planos. 

 Reconhecer e definir prismas, pirâmides, troncos de pirâmides, cilindros, cones, troncos de 

cones e esferas, bem como suas propriedades e seus elementos. 

 Calcular área e volume de prismas, pirâmides, cilindros, cones, troncos de cones e esferas. 

 Calcular a área de um fuso esférico e o volume de uma cunha esférica. 

 Identificar poliedros e seus elementos. 

 Utilizar o conceito de função na resolução de situações-problema. 

 Construir, ler e interpretar gráficos de funções. 

 Determinar o domínio de funções logarítmicas. 

 Analisar gráficos para estabelecer sinal, crescimento, decrescimento e raízes de uma 

função. 

 Conhecer as propriedades operatórias dos logaritmos e aplicá-las na resolução de 

situações-problema. 

 Resolver equações e inequações. 

 Interpretar situações-problema representados por meio de matrizes. 

 Utilizar os conceitos de progressões Aritmética e Geométrica na resolução de situações-

problema. 

 

 

B) CONTEÚDO: 

 

 Cilindro 

 Prisma 

 Cone 

 Pirâmide 

 Esfera 

 Poliedros 

 Função Logaritmo e Exponencial - Equações e inequações. 

 Gráficos de funções reais com domínio real. 

 Funções trigonométricas 

 Progressões Geométricas e Aritméticas 

 Matrizes  
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C) DISTRIIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

a) Avaliações: 

 

 Três avaliações de Múltipla Escolha, com 45 questões, no valor de 7,0 pontos cada uma. 

 Uma avaliação de Múltipla Escolha no valor de 14,0 pontos. 
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A) Objetivos 

 

 Levar o aluno a reconhecer as características de determinados gêneros textuais, a fim 

de auxiliá-lo tanto em suas habilidades de leitura quanto de escrita. 

 Levar o aluno a produzir propostas de intervenção efetivas e abrangentes, que possam 

auxiliá-lo a produzir textos dissertativo-argumentativos de acordo com as exigências do 

ENEM. 

 Resolver, em conjunto e individualmente, questões objetivas de diversos vestibulares, 

que possam auxiliar o aluno a se preparar para eles. 

 

B) Conteúdo 

 

 Revisão das competências avaliadas na redação do ENEM. 

 Produção sistemática de textos segundo o modelo ENEM. 

 Revisão de gêneros específicos voltados para vestibulares de final de ano (cartas, 

artigo, manifesto). 

 

C) Distribuição de Pontos 

   

 Duas propostas de redação, modelo ENEM, no valor de 10 pontos. 

 Duas avaliações objetivas, no valor de 7,5 pontos. 

 

Observação: Haverá atividades realizadas em sala, individualmente ou em dupla, baseadas 

nas aulas expositivas, nas propostas de redação, bem como em outros materiais 

fornecidos pelo professor. O professor terá a liberdade de ler em sala os textos 

produzidos pelos alunos, sem que haja aviso prévio. 
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