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A) OBJETIVOS: 

O trabalho desenvolvido na etapa buscará aperfeiçoar as habilidades de: 

 

 Ler e compreender textos dos gêneros selecionados: artigo de opinião, resenha crítica, 

texto publicitário e texto de propaganda, reconhecendo recursos expressivos 

característicos dos gêneros. 

 Produzir textos dos gêneros, selecionados, nas modalidades oral e escrita. 

 Reconhecer recursos expressivos diversos, tais como ironia, humor, intertextualidade e 

ambiguidade, figuras de linguagem, segundo o efeito de sentido que se quer produzir. 

 Reconhecer recursos expressivos diversos, tais como metáfora, comparação, metonímia, 

segundo o efeito de sentido que se quer produzir. 

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

língua, a partir de situações de uso, priorizando a sintaxe de concordância e regência na 

produção do texto escrito. 

 Ler e analisar textos literários.  

 

B) CONTEÚDO: 

Elementos constituintes dos gêneros selecionados. 

Revisão: elementos coesivos, papel das conjunções na estruturação dos períodos e 

textos. 

Revisão do uso de pronomes relativos e demonstrativos na estruturação de períodos.   

Funções da linguagem. 

Figuras de linguagem. 

Concordância verbal e nominal. 

Regência verbal e nominal. 

Crase. 

Colocação pronominal. 

Vocabulário. 

Literatura: conceitos. 

Obra: “A metamorfose”, de Franz Kafka. 
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C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 Serão realizadas duas avaliações escritas (questões objetivas e discursivas), com 

o valor de 14,0 pontos cada uma. 

 Os demais 7 pontos da etapa serão distribuídos em Produção de Texto. 

 

D) INDICAÇÃO DE LEITURA: 

 “A metamorfose”, de Franz Kafka. 

 Coletânea de poemas (seleção orientada pelo professor).  
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A) TEMAS E TÓPICOS:  

 

 Função polinomial do segundo grau. 

 Aplicações e problemas. 

 Inequações do segundo grau. 

 Aplicações em Ciências - Cinemática. 

 Relações métricas no triângulo retângulo. 

 Relações trigonométricas no triângulo retângulo. 

 Probabilidade e Combinatória. 

 

B) OBJETIVOS 

 

 Resolver problemas usando o conceito de funções. 

 Estudar o sinal de função polinomial de 1º e 2º graus. 

 Resolver inequação do 2º grau pelo estudo de sinal da parábola. 

 Resolver inequação do 2º grau como produto de dois fatores de 1º grau, 

algebricamente e geometricamente. 

 Aplicar o conceito de função em Cinemática. 

 Reconhecer e aplicar as relações métricas no triângulo retângulo a partir da semelhança 

de triângulos. 

 Calcular e aplicar os valores do seno, cosseno e tangente. 

 Resolver problemas com o uso das relações métricas e trigonométricas. 

 

C) PROCEDIMENTOS, RECURSOS E ESTRATÉGIAS:  

 

 Aulas expositivas dialogadas. 

 Aulas que utilizam softwares como o Geogebra e Excel. 

 Aulas no laboratório de informática. 

 Atividades utilizando os recursos de multimídia, para dinamizar alguns pontos do 

conteúdo. 

 Listas complementares de exercícios.  

 Leitura de artigos relativos ao conteúdo trabalhado, de outros autores, encontrados na 

biblioteca e em sites de divulgação matemática. 
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D) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

 Duas avaliações mistas, valendo 14 (quatorze) pontos cada uma. 

 Atividades pontuadas em sala, individuais ou em duplas, totalizando 7 (sete) pontos. 
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A) OBJETIVOS: 

 

O trabalho desenvolvido na etapa buscará aperfeiçoar as habilidades de: 

 

 Ler e compreender parágrafos do tipo dissertativo-expositivo, textos do tipo dissertativo-

argumentativo, artigo de opinião e resenha crítica, reconhecendo recursos expressivos 

característicos dos diversos gêneros citados. 

 Produzir textos dos gêneros selecionados nas modalidades oral e escrita. 

 Reconhecer as características essenciais (tema; assunto; tese; finalidade; situação de 

interlocução) dos gêneros textuais selecionados para a etapa. 

 Reconhecer recursos expressivos diversos, tais como ironia, humor, intertextualidade e 

ambiguidade, segundo efeito de sentido que se quer produzir. 

 Observar, analisar e construir conhecimentos sobre o funcionamento da gramática da língua, 

a partir de situações de uso, priorizando a relação que as palavras estabelecem nos textos. 

 Escrever com coesão e coerência. 

 Desenvolver habilidades para a leitura crítica perceptiva, considerando os vários estágios de 

leitura do texto. 

 Desenvolver o gosto pela leitura e escrita. 

 Ler e analisar textos literários. 

  

B) CONTEÚDO: 

 

 Elementos constituintes dos gêneros selecionados. 

 Variação linguística/Locução e interlocução. 

 Vocabulário. 

 Recursos expressivos: humor, ironia, e ambiguidade nas produções. 

 Recursos inerentes ao texto literário. 

 Aspectos de textualidade: coerência e coesão. 

 Retórica e argumentação. 

 Produção dos gêneros selecionados. 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

         Projeto “A cidade a Sustentabilidade nas Relações de Pertencimento” – 2,0 
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As demais produções textuais serão avaliadas em 5,0 pontos. No que diz respeito às 

produções que valem cinco (5,0) pontos, o resultado alcançado será o da média das notas 

distribuídas. Esse valor será somado à disciplina de Língua Portuguesa. 
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A) OBJETIVOS: 

 

 Compreender os elementos essenciais para o funcionamento de um dispositivo elétrico 

(conceitos de tensão, corrente, resistência e potência elétrica). 

 Relacionar potência e consumo de energia em dispositivos elétricos. 

 Identificar situações de risco de choque elétrico e saber como evitá-las. 

 Refletir sobre a segurança no trânsito a partir do estudo de certos conceitos físicos 

relacionados ao movimento. 

 Descrever o movimento de um objeto a partir dos conceitos de velocidade e aceleração. 

 Compreender as relações entre força, massa, aceleração e o movimento de um objeto. 

 Compreender o som como uma vibração mecânica que estimula nosso aparelho auditivo. 

 Compreender como se propagam as ondas mecânicas e as vantagens das ondas 

eletromagnéticas na comunicação. 

 

B) CONTEÚDO 

 

 Capítulo 7 – Eletricidade e Magnetismo 

 Circuito elétrico 

 Consumo de energia elétrica em nossas casas 

 Capítulo 4 – Força e Movimento 

 Mudança na velocidade e na aceleração 

 Capítulo 6 – Som e Luz 

 Ondas através do ar 

 Percepção do som 

 Comunicação através de fios e sem fios 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 

 Duas avaliações: 14,0 pontos cada uma. 

 Projeto Sustentabilidade: 2,0 pontos 

 Trabalhos: 5,0 pontos  atividades no laboratório, atividades para casa e em sala de 

aula (exercícios, textos, vídeos, simulações, entre outros, trabalhos interdisciplinares. 
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FIQUE ATENTO PARA AS CONSIDERAÇÕES FEITAS A SEGUIR: 

 

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 se obter a nota 

final do aluno. 
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A) OBJETIVOS 

 

 Identificar as relações métricas na circunferência. 

 Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas: setor circular, 

triângulo, quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, discos ou figuras compostas por 

algumas dessas. 

 Resolver problemas que envolvam a medida do comprimento de uma circunferência e de 

arco de circunferência. 

 Resolver problemas que envolvam o volume de prisma, cilindro e cubo. 

 Cálculo de área lateral ou total de uma figura tridimensional a partir de sua planificação: 

prisma, pirâmide e cilindro. 

 Construção de figuras tridimensionais a partir de suas planificações. 

 Desenhos em perspectiva de figuras espaciais sob diferentes pontos de vista. 

 

B) CONTEÚDO  

 

 Transformações Geométricas (Cap. 5). 

 Construções Geométricas  

 Relações Métricas na Circunferência (Cap. 6). 

 Perímetros, Áreas e Volumes (Cap. 8). 

 Planificações de Figuras Tridimensionais (Cap. 8). 

 

C) DISTRIBUIÇAO DE PONTOS  

 

 Trabalho Projeto Sustentabilidade – (2,0 pontos). 

 Duas avaliações no valor de 14 (quatorze) pontos cada uma. 

 Trabalhos individuais ou em grupos no valor total de 5 (cinco) pontos. 
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A) OBJETIVOS 

  

 Analisar o contexto histórico do fenômeno religioso presente na Idade Moderna. 

 Definir secularização. 

 Inferir que a secularização é resultado de um processo histórico e cultural. 

 Definir fundamentalismo. 

 Analisar os mecanismos produtores de fundamentalismos.  

 Identificar o fundamentalismo como fator destrutivo nas relações religiosas, sociais, 

políticas. 

 Identificar o fundamentalismo como forma de preservação da identidade grupal. 

 Identificar as diferentes visões de mundo a partir da cultura, religião, e a dimensão do 

corpo nesta época. 

 Definir Bioética. 

 Inferir que as situações-limite da existência humana devem ser analisadas no âmbito da 

ética. 

 Analisar eticamente as iniciativas da ciência na manipulação da vida. 

 Valor/Espiritualidade Agostiniana: justiça e serviço à sociedade. 

 

B) CONTEÚDO 

1. Transcendência 

 Panorama do fenômeno religioso da Idade Moderna e Pós-Moderna: visão religiosa.  

 Processo de secularização. 

 Fundamentalismo. 
 

2. Cultura 

 Idade Moderna e Pós-Moderna: visão cultural e social. 
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3. Corporeidade 

 Panorama do fenômeno religioso da Idade Moderna e Pós-Moderna: visão do corpo. 

 Bioética. Princípios e fundamentos. Estudo interdisciplinar. 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:  

 2,5 – Avaliação do caderno, socialização, pesquisa, trabalhos para casa. 

 2,5 – Trabalho avaliado individual. 

 10,0 – Estudo interdisciplinar - pesquisa, produção e socialização: trabalho sobre bioética. 

 10,0 – Trabalho avaliado em equipe. 

 10,0 – Avaliação individual.                                                     Total: 35 pontos 

 

Obs.: o valor total obtido no final da etapa será transformado em conceito, a partir dos critérios 

a seguir: 

 OT – Ótimo – 95% a 100% 

 MB – Muito Bom – 85% a 94% 

 B – Bom – 70% a 84% 

 S – Suficiente – 60% a 69% 

 I – Insuficiente – 0% a 59% 
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A) OBJETIVOS: 

 Identificar as características físicas e socioeconômicas do Japão e Tigres Asiáticos 

 Classificar e identificar como “Novos Tigres” os países do Sudeste Asiático. 

 Explicar os fatores que levaram o Japão a se tornar uma grande potência econômica 

mundial. 

 Identificar as características do atual modelo da economia e da sociedade chinesa. 

 Reconhecer a China como uma das grandes potências econômicas que emerge no século 

XXI. 

 Analisar o antagonismo entre o desenvolvimento industrial e o meio ambiente na China. 

 Identificar as características territoriais da Oceania e entender suas especificidades em 

relação aos demais continentes. 

 Analisar as principais atividades econômicas desenvolvidas na Oceania. 

 Identificar o padrão de desenvolvimento humano encontrado nos diferentes países da 

Oceania. 

 Analisar as características econômicas da Austrália, destacando a importância do turismo. 

 Analisar as vantagens e desvantagens de um país ser formado por um arquipélago. 

 Identificar a divisão política da Antártida. 

 Identificar as características naturais da Antártida, relacionando-as à sua ocupação. 

 Identificar os principais problemas ambientais nas regiões polares. 

 Ler documentos cartográficos, gráficos e tabelas. 

 Utilizar corretamente o vocabulário específico. 

 

 

B) CONTEÚDOS: 

 Fundamentos básicos da cartografia  

 Ásia  

 O Leste e o Sudeste Asiático: Japão e Tigres Asiáticos 

 China: um país continental - Economia e sociedade 

 A indústria chinesa 

 Oceania  

 Ilhas da Oceania   

 Características da economia da Austrália   

 Oceania: bases naturais e povoamento  

 Regiões Polares  

 Tratado da Antártida   
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 Importância estratégica das regiões polares 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 Três avaliações escritas no valor de 14,0 (dez) pontos cada uma. 

 Caderno de atualidades e atividades complementares no valor total de 5,0 (cinco) 

pontos. 

 Trabalho interdisciplinar: Sustentabilidade: 2,0 (dois) pontos 
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A) OBJETIVOS: 

 

 Entender a Guerra Fria e seus impactos no Mundo Contemporâneo. 

 Compreender as relações de poder estabelecidas a partir da lógica da Guerra Fria e 

analisar seus impactos na atualidade. 

 Compreender o papel dos veículos de informação no estabelecimento das relações de 

poder entre as nações e os projetos ideológicos. 

 Conhecer diferentes movimentos políticos e sociais, e suas formas de atuação na 

sociedade. 

 Analisar o papel de transformação ou de conservação da ordem estabelecida dos 

movimentos políticos e sociais. 

 Compreender os diferentes projetos políticos existentes no Brasil entre 1945 - 1964. 

 Analisar o processo do golpe civil-militar de 1964. 

 Compreender o período da Ditadura Militar no Brasil. 

 Compreender a importância da valorização de um sistema democrático. 

 Conhecer o processo de formação da lógica política institucional brasileira, com destaque 

para a Constituição de 1988.  

 

B) CONTEÚDO: 

 A Guerra Fria: 

o Relações EUA e URSS. 

o Impactos nas relações internacionais: América Latina, Ásia e África. 

o Direitos civis e contracultura. 

 O período Liberal-Democrático. 

 A Ditadura Militar. 

 A redemocratização. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 Duas avaliações no valor de 14 pontos cada uma. 

 Trabalhos e atividades diversas (interdisciplinares, por área de conhecimento, seminários 

e outros) – 5,0 Pontos: 

o Projeto Sustentabilidade: 2,0 pontos. 

o Trabalho 1(Guerra Fria): 2,0 pontos. 

o Trabalho 2 (Ditadura Militar): 3,0 pontos. 
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A) OBJETIVOS: 

 Ler, compreender e/ou produzir textos dos gêneros selecionados: manual de instrução, 

contos fantásticos e notícias.  

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

língua, a partir de situações de uso: 

 Dar instruções.  

 Narrar feitos no passado, comentar o progresso, perguntar e expressar satisfação. 

 Falar de viagens e transportes, expressar o início de um prazo e quantidade 

aproximada. 

 

B) CONTEÚDO: 

 Gramatical: 

 Fonética 

 Como + subjuntivo (expressões de ameaça). 

 Indicativo e subjuntivo com “siempre que” e “mientras”. 

 Preposições POR e PARA. 

 Voz passiva. 

 Orações concessivas. 

 Conectores. 

 Gênero de substantivos de seres animados. 

 Orações de relativo com indicativo ou subjuntivo. 

 Perífrases verbais. 

 Formação de palavras por sufixação. 

 Expressão de involuntariedade. 

 

 Lexical:  

 Profissões. 

 Léxico judicial. 
 Léxico de arte. 

 Léxico do carro. 

 Léxico de administração e trabalho. 

 

 Sociocultural: 

 Francisco de Goya. 
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 E-mails formais. 

 Miguel de Cervantes. 

 La cultura Maya. 

 Festival de cine de La Habana. 

       

 Gêneros textuais: notícias, relatórios. 

 

C) AVALIAÇÃO: 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

a)  Avaliações: 

 2 avaliações escritas no valor de 14,0 pontos cada uma (questões abertas e fechadas). 

 

b)  Atividades cotidianas: 

 1 trabalho em grupo (4 pontos). 

 Exercícios em sala (1 ponto). 

 Projeto (2,0 pontos).  
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A) READING  

 Employ reading strategies in the comprehension of texts; 

 Extensive reading. 

 

B) WRITING 

 Grammar practice and short texts; 

 Research, infer and synthesize information.  

 

C) LISTENING 

 Use English in all aspects of classroom activity; 

 Textbook activities; 

 Music, films and videos. 

 

D) SPEAKING 

 Present individual or group work in English. 

 

E) USE OF ENGLISH 

 Will / won’t, may / might for predictions; 

 Check information using question tags; 

 Talk about permission using let / be allowed to; 

 Express likes/dislikes using verbs + ing / verbs + infinitive; 

 Describe things people did or invented using passive voice. 

 

F) VOCABULARY 

 The environment 

 Technology 

 Jobs  

 Rules and discipline 

 

G) CLASSROOM 

 Explanation and practice; 

 Group work; 

 Multi-media presentations.  
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H)  SELF-STUDY 

 Practice (worksheets and online exercises in ConeCSA); 

 Reading and grammar activities; 

 Revision of vocabulary. 

 

I) 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. 

 

J) POINT DISTRIBUTION: 

 2 Tests: 14,0 points each; 

 Activities: 7,0 points  

- Interdisciplinary Project – Sustainability: 2,0 points; 

- Other projects: 5,0 points. 

 

 

 


