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Planilha de conteúdos e avaliações – 2ª Certificação – 2014 

 

Disciplina 

 

Conteúdo Avaliação 

 

 

 

 

 

 

Química 

Turnos 1º, 2º e 3º 

1- Estudo da eletrosfera 
2- Ìons 
3- Tabela Periódica 
-     Ordenação e localização dos elementos 

- Períodos - grupos e subgrupos 

- Propriedades periódicas (Raio, PI, Eletroneg) 
 
4- Ligações Químicas 

- Ligações interatômicas (estrutura e propriedades) 

 Iônica, 

 Covalente  

 Metálica 
- Caráter iônico de uma ligação   
- Geometria molecular e polaridade 

- Ligações Intermoleculares (p/ os 1º e 2º turnos) 

 Dipolo induzido 

 Dipolo permanente 

 Ligação de Hidrogênio  

 - Propriedades físico-químicas (PF, PE, 
solubilidade  (p/ os 1º e 2º turnos) 

 

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

 

 

 

 

 

Inglês 

 

 

 

Unidades 3, 4 e 5 do livro Take Over (Vocabulary 
e aspectos gramaticais) 

  False Cognates 

 Asking questions 

 Pronoun reference: Possessive adjectives and 
pronouns 

 Possessive (’s) 

 Future with will 

 Future with going to 

Vocabulário sobre os temas "archaelogy", 
"inventions", "future World" e dos textos extras 
trabalhados em sala. (manhã) 

Vocabulário contido nas leituras feitas no livro e em 
textos extras. 

Manhã: Teste em dupla: 3,0 

Tarde e noite: Alunos fazem trabalho 
em grupo sobre uma doença, 
aspectos gramaticais e de 
vocabulário. – 3,0 pontos 
 
Prova- 7,0 pontos 

 

História 

ELISA – 1101, 
1103, 1105 

 

 
Os primeiros habitantes das Américas (civilizações 
maia, asteca e inca) 
A América Espanhola (conquista e colonização) 
Material de Estudos: Unidade 5, capítulos 1 e 2 

 
 
 
 

Trabalho em grupo (Imagens sobre 
as civilizações asteca e inca e a 
conquista pelos espanhóis) – 1,5 
 Exercícios em grupo sobre a 
colonização espanhola – 1,0 
Exercícios em classe (análise de 
fontes históricas) – 0,5 
Prova valor: 7,0 pontos 
 



 

     

 

História 

CRISTIANO - 
1107 

- Expansão Marítima e Comercial 
- Reformas religiosas e a Inquisição 
- África antes dos Europeus 
- A América Antes dos Europeus 
Material de Estudos: 
Livro Didático 
- Unidade 04: Capítulo 2 
- Unidade 04: Capítulo 5 
- Unidade 05: Capítulo 1 
- Dossiê África 4 
Material Complementar 
- Slides compartilhado pelo professor via e-mail da 
turma; 

 
 

Trabalhos (até 3,0 pontos) 
Prova valor: 7,0 pontos 

 

       

 

História 

ESTHER – 2102, 
2104, 2106 

Renascimento urbano, artístico e científico 

Reforma Religiosa  

Contra-Reforma 

Material de Estudos: Textos entregues pela 
professora e os capítulos do livro indicados em sala  
 

Testes (até 3,0 pontos) 
Prova valor: 7,0 pontos 
 

      História 

NELIO – 3101, 
3102 

Mercantilismo; América Pré-colombiana; 
Colonização Espanhola na América; Colonização 
Inglesa/francesa na América; Colonização 
Portuguesa. 

 

Teste em dupla e com consulta sobre 
o livro de Hans Staden: "Duas 
Viagens ao Brasil". (Já 
disponibilizado aos alunos). 
Participação em Sala de aula, valor: 
1,0 (apresentação em público de 
trabalho pelos alunos: 0,5; resposta às 
questões do exercício: 0,25; 
apresentação do material do curso: 
0,25) 
Prova valor: 7,0 pontos 
 

Português 

 

O conteúdo e as avaliações serão divulgados pelo 

professor, em sala de aula. 

 

Matemática 

 

 1º e 2º turno: 
 Mat I:  Domínio e imagem 
              Análise de gráficos 
              Função afim 
Mat II:  Funções trigonométricas (seno, cosseno, 
tangente, 
              Secante, cossecante e cotangente)  
              Redução ao 1º quadrante 
3º turno: 
Mat I: Função – conceito, análise de gráficos 
            Função afim 
Mat II: Circulo trigonométrico 
             Arcos congruos 
             Função seno e função cosseno 
             Redução ao 1º quadrante 
             Relação Fundamental 

 
Teste em dupla e/ou teste individual 
com consulta: 3 pontos 
Prova: 7 pontos 

 

Sociologia 

 

Divisão social do trabalho; 
Fordismo e controle; 
Taylorismo; 
Reestruturação produtiva; 
 

A forma de distribuição das 
avaliações será dada pelo professor 
em sala de aula. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia 

 

Manhã: 
Membrana (estrutura e transporte) 
Citoplasma: citoesqueleto e organelas 
Ácidos nucléicos 
 
Tarde: 
Célula e teoria celular. 
Membrana celular, estrutura, modelo do mosaico 
fluido. 
Transporte de membrana (ativo, passivo, exocitose e 
endocitose). 
Citoplasma e suas organelas. 
 
Noite: 
Célula e teoria celular. 
Membrana celular, estrutura, modelo do mosaico 
fluido. 
Transporte de membrana (ativo, passivo, exocitose e 
endocitose). 
Citoplasma e suas organelas. 
 
Sidney: Tarde e Noite 
DNA/RNA 
Membrana plasmática 
Transporte através da membrana 
Transporte em bloco 
Digestão celular e organelas 
 

Prova 7,0 

 

Outras avaliações 3,0 

 

Física 

Turmas 

1101/1103/1105/ 

1107 (turno da 

manhã) 

 

 

 
- Calorimetria (Calor Sensível e Latente), Trocas  
de Calor. 
- Espelhos Esféricos Côncavo e Convexo (Pro- 
priedades, Imagens e Equações), Refração da 
Luz ( Leis da Refração e suas aplicações). 
 

 
O professor irá informar em sala de 
aula. 

 

 

 

 

 

Geografia 

 

 

Professoras Fernanda e Stlella: 
 
1º e 2º Turno 
1. Hidrografia e a geopolítica da água em 
diferentes escalas 
- Ciclo hidrológico 
- Bacias hidrográficas e sua gestão 
- A água como bem comum,  como mercadoria e 
conflitos associados aos seus usos 
- Bacias Hidrográficas Brasileiras 

  
2. Dinâmicas climáticas, fenômenos e impactos 
na atmosfera 
- A dinâmica do tempo e do clima 
- Elementos e Fatores Climáticos 
- Climograma 
- Domínios morfoclimáticos brasileiros 
 
 
 

 
 
Estudo Dirigido de Bacias 
Hidrográficas e sua gestão (1,0) 
Seminário: Domínios 
Morfoclimáticos Brasileiros (2,0) 
 
 
Prova 7,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Professor Arthur: 
 
3º Turno 
1)Dinâmicas climáticas, fenômenos e 
impactos na atmosfera 
a)  A dinâmica do tempo e do clima 
b) Poluição atmosférica e mudanças climáticas 
2) Paisagens climatobotânicas 

Seminário:Domínios Morfoclimáticos 
Brasileiros - (3,0) 
 
Prova 7,0 
 

Educação Física 

Professor Ricardo 
Alves 
 
 
Profª Cláudia de 
Luca 
 
 
 
Profª Arly 
Turma 1105 
 
 

 
 
Des. das Hab. Especializadas através dos esportes de 
quadra. 
 
 
Turma 2104 – Basquete 
2102- partilhando com Ricardo Alves Basquetebol e 
Danças Circulares. 
1103- Meditação Laica. 
 
Estimulação das Habilidades Especializadas; 
Jogos Pré-esportivos; 

Fundamentos básicos ligados aos esportes de quadra. 

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, através de um circuito 
relacionado com as atividades feitas 
em aula. – 70% 

 
30% da nota será dado pelo aluno em 
uma auto avaliação sobre sua 
participação e desenvolvimento no 
alcance dos objetivos citados 
acima.70% da nota será dado sobre a 
participação e desenvolvimento do 
aluno no alcance dos objetivos 
planejados abaixo: (obs: esta 
informação não foi incluída) 
 

Filosofia 

Turno: 
Manhã/Tarde 

Turmas: 1107, 2106 

Tema central: Filosofia antiga – Ser e linguagem. 
Democracia e aristocracia; 

Poesia homérica, sofística e filosofia socrática; 

Retórica; 

Crença e conhecimento; 

Texto 1: Górgias – Platão; 

Texto 2: Elogio a Helena – Górgias. 

 
 

- Prova (7,0); 

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

- Trabalhos em grupo (3,0). 

Filosofia 

Turno: Tarde 
Turmas: 2102, 2104 

Prof.º Alexandre 

Tema central: Filosofia antiga – Ser e linguagem. 
Platão;  

Alegoria da caverna. 

- Prova (7,0); 

- Trabalho em grupo (3,0). 
 
 
 

 



 

 

Filosofia 

Turno: Manhã 
Turmas: 1101, 

1103, 1105 

Prof.º Fábio 

 
 
 
Tema central: Filosofia antiga – Ser e linguagem. 
Democracia e aristocracia; 

Poesia homérica, sofística e filosofia socrática; 

Retórica; 

Crença e conhecimento; 

Texto 1: Górgias – Platão; 

Texto 2: Elogio a Helena – Górgias. 

 

- Avaliações individuais (7,0); 

- Trabalhos em grupo (3,0). 

 
 

 

 

 

 

Francês 

 
Professores: Ana 
Cândida e Camilla 
 

Turmas: 
1103,1105,2104 

Ler um texto e responder a perguntas de 
interpretação 
Identificar et qualificar  
- Formação dos adjetivos 
Expressar a causa 
- Parce que, comme, à cause de, grâce à, puisque, car 
Narrar no passado 
- O passé composé e o Imparfait 
Evocar fatos simultâneos 
- O gerúndio 
Léxico de programas de televisão e de computador 

Adosphère 1 - Livro e caderno de exercícios- 

Module 1; folhas e caderno do aluno 

Trabalho em grupo: 3,0 

 

Prova – 7,0 

 

Francês 

 

Turma: 3102 

Ler um texto e responder a perguntas de 
interpretação 
Module1 
Dar e pedir informações pessoais 
- os interrogativos Quel(s), Quelle(s) / os números de 
70 a 100 
Reconhecer a diferença de utilização do tu e do vous 
Descrever alguém, sua personalidade e seu 
temperamento 
- o interrogativo Comment / o adjetivos / as partes do 
corpo / a descrição do rosto  
Expressar os gostos e as sensações 
- a negação ne...pas / o uso de oui, non, si e das 
expressões avoir chaud, avoir faim, avoir mal à ...  / o 
verbo aller 
Pedir e dar notícias sobre alguém 
- as expressões Comment ça va?, Tu vas bien? , Ça va, etc 
Aprofundar os conhecimentos sobre a França, suas 
regiões e seus símbolos 
Scénario 1 - Livro e caderno de exercícios- 
Module 1; folhas e caderno do aluno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho em grupo– 3,0 

 

Prova – 7,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espanhol 

 

Unidades: 3, 4 e 5. Enlaces Volume 1. São Paulo: 

Macmillan, 2010. 

- Gênero e número dos adjetivos 

- Artigos definidos e indefinidos 

- Preposições 

- Graus do adjetivo: comparativos e superlativos 

- Advérbios e preposições de lugar 

- Presente do Indicativo 

- Verbos reflexivos 

- Léxico: estabelecimentos públicos, partes da casa, 
dias da semana e expressões de frequência. 

Léxico: cidade, partes da casa. 

(M) Exibição do filme Cuento chino com posterior 

discussão e realização de trabalho escrito sobre o 

filme. 

 (T) No Laboratório de Informática, os alunos 

criarão um email hispânico e redigirão um pequeno 

texto descrevendo o bairro que moram (como a 

atividade é em grupo, escolherão o de um dos 

componentes). Enviarão o email à professora para 

posterior correção. / Atividade de compressão leitura 

em duplas.  

(N) Teste em dupla (1,0) / Exibição do filme 

espanhol Bullying, com debate e atividade em sala 

sobre o filme e sobre outros vitimas de bullying em 

países hispanohablantes, pesquisadas pela turma.  

 

 
 
 
 
Prova: 70% 
 
Trabalho e teste em dupla: 30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


