
 
Colégio Pedro II – Campus Humaitá II– 2ª série  Ensino Médio 

Planilha de conteúdos e avaliações – 2ª Certificação – 2014 

Disciplina 

 

Conteúdo Avaliação 

Desenho 

 

Estudo da reta:  
Posição absoluta ( topo, vertical, fronto-horizontal, 
frontal, horizontal, perfil e genérica).  
Traços da reta. Trajetória.  
Reta de perfil - projeção lateral - VG 
 

1201, 1203, 1205  e 2204  

Trabalho: 3,0   

2202, 2206, 3201 e 3202  

Teste:  3,0 

Prova: 7,0 

 

 

Química 

Turno 1º, 2º e 3º 

Físico Química  
Cálculo Estequiométrico 
 
Química Orgânica 
       1-  Hidrocarbonetos 

1- Haletos orgânicos 
2- Funções Oxigenadas 

- álcool, fenol, aldeído, cetona, éter, ácido 
carboxílico e éster (para o 1ºT) 
- álcool, fenol, aldeído, cetona e éter ( para o 
2ºT) 

      - álcool, enol, fenol, aldeído, cetona e       éter 
(para o 3ºT) 

 

 
 

- Teste  - 3,0 pts 
 

- Prova - 7,0 pontos 

Inglês 

 
1203 - Turma 

de 2º ano 

 

Unidades 3,4,5 

 Vocabulário das unidades 

 phrasal verbs  

 so/ so that 

 own (expressões ligadas) 

 make (expressôes ligadas) 

 present perfect  

 past perfect 

 comparatives and superlatives (review) 

 wish 

 false friends. 

 1203 – Trabalho valendo 
3,0: Use your creativity to 
explain to someone who 
does not belong to your 
culture what is one of the 
following: Love, 
Interpersonal relations, 
Education, Art, Religion, 
Technology and others. 

             Use the technological    
resources to present your work. 
 

 Prova- 7,0 pontos 

Inglês 

Turmas da Tarde e 
Noite 

 
Unidades 3, 4 do livro Take Over 2 
 
Vocabulário contido nas leituras feitas 
 

• Phrasal verbs with carry 

• Expressões com own 

• Comparative/ Superlative 

• So/so that 

• Get 

• Phrasal verbs 

• Present Perfect X Past Simple 
 
 

 

• 2º e 3º turno- Alunos fazem 
trabalho sobre alguém vivo, que 
tenha se destacado na profissão – 
aspectos gramaticais  e de 
vocabulário. – 3,0 pontos 

• Prova- 7,0 pontos 
 



 

 

 

História 

RENATA – 1201, 
1203, 1205 

 

Revolução Francesa 
Era Napoleônica 
Vinda da Família Real para o Brasil 
Período Joanino 
Processo de Independência do Brasil 
Primeiro Reinado 

Material de Estudos: 
Textos produzidos no caderno. 
Fichamento sobre Revolução 
Francesa 

Livro didático:  
Unidade 1 capítulo 2 e capítulo 4 
p.54 

                     Unidade 3 :capítulos 1, 2, 3 

 
Trabalhos (até 3,0 pontos)- 
fichamentos e trabalho sobre 
Período Joanino 
Prova valor: 7,0 pontos 
 

 

 

 

História 

NÉLIO -2202,  
2206, 2204, 3201 

  
 
 
 
Independência das  Colônias Espanholas; 
Transmigração da Corte portuguesa/ período 
Joanino; Primeiro Reinado/Independência do Brasil; 
Revoluções de 1830; Regência. 

 

Teste em dupla com consulta sobre 
os seguintes textos: 1) "Liberdades 
Divergentes" sobre o conceito de 
liberdade nas primeiras décadas do 
séc. XIX; 2) Constituição Brasileira 
de 1824; 3) Documentos históricos 
sobre o "Haitianismo". (Textos já 
disponibilizados 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 
 

História 

ROBERTO- 3202  

 
Período Joanino: 

- Processo de Independência do Brasil 

- 1º Reinado 

- Período Regencial 

Material de Estudos: 
- Folhinhas e projeções 

 

 
Trabalhos (até 3,0 pontos) 
Seminário das revoltas regenciais 

(1,5) 

Trabalho do livro sobre o 

Imperialismo na África (1,5) 

 
Prova valor: 7,0 pontos 
 

Português 

 
 
 

O conteúdo, assim como as avaliações, será 

informado pelo professor em sala. 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

 1º turno: 
 Mat I: Logaritmos e função logarítmica 
Mat II: Matemática Financeira e matrizes 
2º turno: 
Mat I:  Logaritmo e função logarítmica  
Mat II: Matemática Financeira 
3º turno: 
Mat I: Logaritmo -   conceito, conseqüências e 
propriedades operatórias. 
Mat II: Matemática Financeira 
 
 
 

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



 

Sociologia 

 

 
 
Poder, estado e nação; 
Eleições e Partidos Políticos; 
Relações de Poder no Brasil; 
 
 

 

Será informado pelo professor sem 
ala de aula. 

 

 

 

Biologia 

 

Manhã: 
Sistemas excretor e circulatório humanos e 
comparados. 
Vírus  
Reino monera. 
 
Tarde: 
Reinos Vegetal e Animal;  
Digestão. 
 
Noite: 
Respiração e Circulação (Animal e Vegetal). 
Reino Funghi 
Briófitas, Pteridófitas e Gimnospermas.  
 

Prova: 7,0 

 

Outras avaliações: 3,0 

 

Física 

Turmas 

1201/1203/1205 

Cinemática Vetorial, Movimento Circular Uniforme, 
Movimentos Verticais. 
 
Trabalho e Potência, Teorema do Trabalho – Energia 
Cinética, Energia Mecânica e sua Conservação. 

 

 

Geografia 

 

 

1. As diferentes formas de regionalização do mundo 
2. Os países centrais, periféricos e semiperiféricos 
3. Reconfiguração dos blocos políticos e econômicos 
regionais. 
4. Geopolítica das potências atuais. 

 1º e 2º turnos: 
- Debate: Desenvolvimentos do 
Brasil (1,5). 
- Teste objetivo em dupla (1,5), 
3º Turno: 
Trabalho: Blocos Mundiais de Poder 
(3,0) 

Educação Física 

Professor Ricardo 
Alves 

Des. das Hab. Especializadas através dos esportes de 
quadra. 

 

A avaliação será feita da seguinte 
forma: 
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 dado pelo aluno 
em uma auto avaliação sobre sua 
participação e desenvolvimento no 
alcance dos objetivos citados acima 
 

Filosofia 

Turno: Manhã 
Turma: 1205 

Prof.º Alexandre 

- Tema geral: Ética. 
 

• Existencialismo;  

• Essência e existência;  

• Liberdade; 

• Kant e Sartre. 
 

Modos de avaliação: 

 

- Avaliações individuais (7,0); 

- Trabalhos (3,0). 

Filosofia 

Turno: Manhã 
Turma: 1201, 1203 

Prof.º Fábio 

- Tema geral: Ética. 
 
Existencialismo;  
Essência e existência;  
Engajamento;  
Quietismo; 
Liberdade; 
Esclarecimento; 
Uso público da razão; 
Uso privado da razão; 
Texto 1: O existencialismo é um humanismo – 
Sartre; 
Texto 2: O que é Esclarecimento – Kant. 
 

Modos de avaliação: 

 

- Avaliações individuais (7,0); 

- Trabalhos (3,0). 

Filosofia 

Turno: Tarde 
Turmas: 2202, 

2204, 2206 

Prof.º Igor 

- Tema geral: Ética. 
 
Os conceitos de ética e moral; 
Existencialismo; 
Essência e existência;  
Liberdade e responsabilidade; 
Angústia e má-fé; 
Texto 1: O existencialismo é um humanismo – 
Sartre; 
Texto 2: A moral da ambiguidade – Simone de 
Beauvoir. 

Modos de avaliação: 

 

- Avaliações individuais (7,0); 

- Trabalhos (3,0). 

Filosofia 

Turno: Noite 
Turmas: 3201, 3202  

Prof.º: Germano 

- Tema geral: Ética. 
 
Os conceitos de ética e moral; 
Existencialismo; 
Essência e existência;  
Liberdade e responsabilidade; 
Angústia e má-fé; 
Texto 1: O existencialismo é um humanismo – 
Sartre; 
Texto 2: A moral da ambiguidade – Simone de 
Beauvoir. 
 
 

Modos de avaliação: 

 

- Avaliações individuais (7,0); 

- Júri simulado (3,0). 

 

Francês 

 
Professora 

Ana Cândida  
 
 

Ler um texto e responder a perguntas de 
interpretação 
Pedir algo, convencer, protestar, fazer imposições e 
hipóteses/ a expressão da condição e da hipótese 
- o Futuro / si + présent, futur / o Condicional / si + 
imparfait, conditionnel 
- os comparativos 
 
 

 

Trabalho em grupo: 3,0 

Prova – 7,0 



 

 

 

Turmas: 1205, 
2204, 2206 

 
 
 
Formular regras 
- as expressões: avoir le droit de...; ne pas avoir le droit de... 
+ Infinitif 
Expressar a causa e a consequência 
- as expressões: car, parce que, donc 
Expressar um desejo, uma necessidade, um 
sentimento 
- o Subjuntivo  

 

Et Toi 3 - Livro e caderno de exercícios- Séquences 7 

e 8; folhas e caderno do aluno 

 

Francês 

 

Professora 

Jordélia 

 

 Turmas: 3201 e 

3202 

Ler um texto e responder a perguntas de 
interpretação 
 
Propor um encontro, falar sobre sua disponibilidade 
- os verbos vouloir e pouvoir / o interrogativo quand / 
os momentos do dia le matin, le soir, etc / as 
expressões usadas ao telefone 
Fazer compras 
- le conditionnel de politesse / o interrogativo combien / o 
verbo coûter 
Falar sobre suas atividades cotidianas 
- o Présent continu / os verbos pronominais / as horas 
/  
Falar sobre atividades futuras 
- o Futur proche 
Scénario 1 - Livro e caderno de exercícios- 
Module 3; folhas e caderno do aluno 

Trabalho grupo – 3,0 

 

Prova – 7,0 

 

 

 

 

 

Espanhol 

Unidades: 02, 03 e 04. Enlaces.Volume 2. São Paulo: 

Macmillan, 2010. 

- Pretérito Indefinido 

- Pretérito Perfeito 

- Pretérito Imperfeito do Indicativo 

Léxico: marcadores temporais 

Exibição do filme Labirinto do Fauno com posterior 

discussão e realização de trabalho escrito sobre o 

filme. 

 

Prova: 70% 
 
Trabalho: 30% 
 

 


