
 

 

Disciplina Conteúdo Avaliação 

Química 

História das Ciências 
Fenômenos físicos e químicos 
Substância simples e composta 
Mistura e Combinação 
Métodos de separação de misturas 
Evolução dos Modelos Atômicos 
Partículas atômicas elementares 
Cálculo da Massa atômica  
Estudo da eletrosfera (configuração eletrônica dos 
átomos e íons) 
Íons  
Tabela Periódica (só p/ 1º e 2º Turnos) 

 
- Estudo dirigido em dupla- 0,5 
ponto (1º T) 
 
- Estudo dirigido em dupla – 1,0 
ponto (2º T) 
 
- Estudo dirigido- 1,0 ponto (3ºT) 
 
- Teste em dupla- 2,5 ponto (1ºT) 
 
- Teste em dupla- 2 pontos (2º e 
3ºT) 
 
- Prova – 7 pontos (1º, 2º e3ºT) 
 

 

Inglês 

 

 

 

Genre: 

Articles from TIME 

Magazine (anthropology). 

Medicine and Health. 

Etymology 

Use of dictionary 

Vocabulary: 

Vocabulary seen in class based on handed out material 

(including the “apostila 1a série”) focusing on 

environmental topics, and on the book units 1 and 2. 

Grammar: 

Present Simple and Present Continuous 

There is and There are 

Some and any 

Suffixes less e ful 

Subject and Objective Pronouns  

Prova: 7,0 

 
1ª série (manhã)- Trabalhos: (3,0, na 

média dos trabalhos aplicados)  

"Matching Meanings": individual 

task (students may resort solely to 

their own notebooks). 

Summarizing a magazine article (in 

pairs) 

 
1a série (tarde e noite) - trabalho 

sobre diferentes gêneros textuais, 

explorando público-alvo, objetivo... 

Os alunos devem mostrar gêneros 

diferentes e também, criar/redigir 

um novo. 

 

 

História 

 
Turmas 1101,1103 e 1105: 
 

Crise do feudalismo. 
A formação dos estados nacionais e absolutismo. 
Renascimento. 
Reforma 
Mercantilismo 
Navegações Marítimas 

 
 

Trabalhos realizados em classe 0,5   
Trabalho em grupo sobre 
Renascimento e Reforma: 1,5           
               
Trabalho em Grupo sobre crise do 
feudalismo com o filme “O incrível 
exército de Branca Leone” :1,0.          
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Livro unidade 3 capítulo 6      
Unidade 4 capítulos 1,2,3,4 e 5     
           

Turmas 2102, 2104, 2106: 
 

Mundo Feudal (Alta e Baixa Idade  Média); 
Crise do século XIV; 
Formação dos Estados Modernos; 
Absolutismo. 
Mercantilismo 
 

Turmas 3101 e 3102: 
 

Formação do Feudalismo 
Crise do Séc. XIV 
Formação dos Estados Nacionais e Absolutismo 
Renascimento 
Reforma 

Prova:7,0.            
 
 
 
 
 
Prova : 7,0 pontos. 
Trabalhos: 3,0 pontos 
    
 
 
 
 
 
Teste em dupla e com consulta, 
valendo 3,0 sobre o filme “O 
Incrível Exército Brancaleone” 
Prova: valor 7,0 

Português 

Língua, linguagem e cultura: variação linguística; 

Funções da linguagem; 

Literatura e gêneros literários; 

O gênero lírico e o trovadorismo português (Cantigas de 

amor, de amigo, de escárnio e maldizer) 

Romance de cavalaria 

Prova: 50% 
 
Produção textual individua (texto 
argumentativo): 20 a 30% 
 
Trabalhos em grupo e/ou atividades 
com o livro: 20 a 30%  
 
Leitura do trimestre: CALVINO, 
Italo.  O cavaleiro inexistente  

Matemática 

 
1º e 2º turnos: 
Mat 1  Conjuntos (intervalos) 

o Introdução ao conceito de funções 
Mat 2   Trigonometria no triangulo retângulo 
                    Lei dos senos 
                    Lei dos cossenos 
 
3º turno: 
Mat 1  Conjuntos (intervalos) 
Mat 2 Trigonometria no triângulo retângulo 
                  Lei dos senos 
                  Lei dos cossenos 

Teste em dupla: 3,0 pontos 
 Prova: 7,0 pontos 

 
Sociologia 
 

O fazer sociológico 
Indivíduo e Relações Sociais 
Socialização e Controle 

Trabalho: 3,0 
Prova: 7,0 

 
Biologia 
 

Características dos Seres Vivos 
Microscopia 
Bioquímica até vitamina 

Trabalho: 3,0 
Prova: 7,0 

 

Física 

 

Turmas 1101/1103/1105/1107: 
 
- Escalas de Temperatura, Dilatação Térmica, Propagação 
de Calor (Condução, Convecção e Irradiação), 
Calorimetria (Calor Sensível, Calor específico e 
Capacidade Térmica), Mudanças de Estado Físico. 
- Princípios da Ótica Geométrica (Propagação Retilínea, 
Reversibilidade e Independência da Luz), Aplicações dos 
Princípios (Câmara Escura, Eclipses, etc), Leis da 
Reflexão, Espelho Plano e suas características. 
 
Turmas 2102/2104/2106: 

Trabalho: 3,0 
 
Prova: 7,0 



 
- Escalas de Temperatura, Dilatação Térmica, Propagação 
de Calor (Condução, Convecção e Irradiação), 
Calorimetria (Calor Sensível, Calor específico e 
Capacidade Térmica), Mudanças de Estado Físico. 
- Princípios da Ótica Geométrica (Propagação Retilínea, 
Reversibilidade e Independência da Luz), Aplicações dos 
Princípios (Câmara Escura, Eclipses, etc), Leis da 
Reflexão, Espelho Plano e suas características. 
 
Turmas 3101/3102: 
 
- Escalas de Temperatura, Dilatação Térmica, Propagação 
de Calor (Condução,  Convecção e Irradiação), 
Calorimetria (Calor Sensível, Calor específico e 
Capacidade Térmica), Mudanças de Estado Físico. 
- Princípios da Ótica Geométrica (Propagação Retilínea, 
Reversibilidade e Independência da Luz), Aplicações dos 
Princípios (Câmara Escura, Eclipses, etc), Leis da 
Reflexão, Espelho Plano e suas características, Elementos 
Principais dos Espelhos Esféricos. 
 

 

Geografia 

 

 

Unidade I - O Espaço Geográfico e Suas Representações 
1. A Geografia como ciência e o conceito de espaço 
geográfico 
2. A cartografia como instrumento de representação do 
espaço geográfico: 
A importância da cartografia para a humanidade 
Os mapas como visões do mundo 
Orientação e localização (Coordenadas Geográficas) 
Os elementos de leitura dos mapas (Título, Legenda, 
Rosa-dos-ventos, escala, curvas de nível) 
Escala  
Projeções Cartográficas (Formas Geométricas e 
Características projetadas no plano – conforme, 
equivalente e equidistante) 
Fusos Horários 
Tipos de mapas 

 
 Unidade II - A Natureza, a Sociedade e as Questões 

Ambientais 
1. Os elementos da natureza em interação: relevo, clima, 
hidrologia, solos e vegetação na construção das paisagens 
2. Estrutura geológica, formação do relevo, 
aproveitamento econômico e impactos ambientais: 
O tempo geológico: Eras e principais características. 
Tempo Geológico X Tempo Histórico 
Estrutura Geológica da Terra, os agentes endógenos de 
formação do relevo terrestre. 
Teoria da Tectônica de Placas e da Deriva Continental - a 
formação dos continentes 
A crosta terrestre, as atividades mineradoras e suas 
cadeias produtivas.  
Agentes exógenos modeladores do relevo terrestre 
O relevo terrestre, agentes modeladores e intervenções 
humanas.  
 
ONDE ESTUDAR? 
1º. e 2º turnos: 

 Anotações das aulas 

 Livro didático: Capítulos - 1, 4 e 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º e 2º. TURNOS 
Trabalhando o olhar Geográfico 
(análise de foto e reportagem): 2,0  
Produção de mapa mental: 1,0 
Prova: 7,0 
 
 
 
 
 
 
3º. TURNO 
Trabalho: Percepção Espacial e 
Mapa Mental - 3,0 
Prova: 7,0 
 



 Aulas de slides - Arquivos enviados para os e-mails 
das turmas 

 Lista de exercícios e estudo dirigido trabalhados 
em sala. 
 

3º. Turno: 

 Anotações das aulas 

  Livro didático: Capítulos - 1, 2 (págs. 24 a 33), 4 
(págs. 64 a 68) e 5 (págs. 96 a 111)  

 Folhas trabalhados em sala de aula. 

Educação 
Física 

 

O Conteúdo abaixo relacionado corresponde as 6 
primeiras semanas do planejamento do 1º Ano do Ensino 
Fundamental: 

Estimulação das Habilidades Especializadas; 

 Jogos Pré-esportivos; 

Fundamentos básicos ligados aos esportes de quadra. 

70% da nota será dado sobre a 
participação e desenvolvimento do 
aluno no alcance dos objetivos 
planejados abaixo: 
Disposição favorável para 
participação nas atividades propostas 
pelo professor e demais alunos da 
turma; 
Participar de forma construtiva e 
democrática nas atividades 
esportivas; 
Apresentar espírito de equipe e 
liderança; 
Conhecimento dos aspectos sociais 
e históricos dos jogos e alguns 
esportes; 
Disposição favorável ao aprendizado 
de jogos e atividades esportivas; 
Aplicação dos movimentos 
aprendidos, específicos de cada 
conteúdo do bloco de 
conhecimentos nas atividades de 
aula. 
 
30% da nota será dada pelo aluno 
em uma auto avaliação sobre sua 
participação e desenvolvimento no 
alcance dos objetivos citados acima. 

Filosofia 

Turmas: 1107, 2106 
 
Tema central: o conceito de filosofia e a origem da 
filosofia: 

a) Origem Histórica da Filosofia 
b) Mythos e Lógos 
c) Doxa e Episteme 
d) Senso comum e senso crítico 
e) Heráclito e Parmênides 
f) O que é o Filósofo? 

 Platão - Alegoria da Caverna 
 Badiou - A situação da Filosofia Contemporânea 
 
Turmas: 2102, 2104 
 
Tema central: o conceito de filosofia e a origem da 
filosofia 
 

 Diferença entre mito e logos;  

 Condições históricas para o surgimento da 
filosofia;  

 
 
Avaliações individuais (7,0); 
Trabalhos em grupo (3,0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliações individuais (7,0); 
Trabalhos em grupo (3,0); 
 
 
 
 
 



 Principais características do conceito de physis  

 Parmênides e Heráclito 
 
Turmas: 3101, 3102 
 
Tema central: o conceito de filosofia e a origem da 
filosofia 
 
- A origem da filosofia: 

Surgimento histórico da filosofia; 
A relação entre mito e filosofia; 

- O conceito de filosofia: 
A imagem da caverna, de Platão, como imagem 
do filósofo; 
Filosofia e senso comum; 
A situação da filosofia na contemporaneidade. 
 

 
 
 
 
Avaliações individuais (7,0); 
Trabalhos em grupo (3,0) 

Francês 

Ler um texto e responder a perguntas de interpretação 
 
Expressar um desejo, uma obrigação 
- O Subjuntivo / Il faut + infinitif 
Compreender e escrever um pequeno anúncio 
- Apresentação pessoal / Expressões usadas na correspondência 
(date / salut / prise de congé / signature) 
Compreender um boletim meteorológico 
- O Futur simple (être /avoir / faire), expressões de tempo: 
demain, dans deux jours, la semaine prochaine... 
Descrever o clima e o tempo 
- Il sera froid / il y aura du soleil / il fera chaud ... 
 
Et Toi 2 - Livro e caderno de exercícios- Séquences 11 E 
12; folhas e caderno do aluno 

Teste em dupla – 1,0 

Trabalho em grupo: “La météo 
au/en/à...” – 2,0 

 

Prova – 7,0 

Espanhol 

70% 
Unidades: 0, 1e 2 . Enlaces Volume 1. São Paulo: 
Macmillan, 2010. 
Alfabeto, Pronomes pessoais, Presente do Indicativo, 
Pronomes interrogativos, Tratamento formal e informal, 
Gênero e número de substantivos, Numerais cardinais 
Léxico: profissões, nacionalidades, cadastro pessoal 
(nome, idade, sobrenome, apelido). 
 
30% (M/N) 
Criação de uma Foto Novela com no mínimo 5 fotos. A 
Foto Novela deverá conter diálogos em espanhol com 
base nos conteúdos trabalhados em sala, tais como: 
Saludos y despedidas, Presentaciones, Verbos en Presente de 
Indicativo y uso apropiado de las formas de tratamento. 
20% (T): fotonovela  
10% (T): Atividade a partir do filme "Cuento Chino" 
 

 

 


