
 

 

Disciplina Conteúdo Avaliação 

Química 

 

1º e 2º Turnos: 
Físico Química:  
 
1- Soluções: Unidades de concentração, Diluição e 
Mistura de soluções. 
2-Propriedades Coligativas: Tonometria (pressão de 
vapor),  Ebuliometria (ponto de ebulição), Criometria 
(ponto de congelamento), Osmometria (pressão 
osmótica Pressão de Vapor) 
3-Termoquímica:equações termoquímicas, cálculo de 
∆H, Lei de Hess, calor de  
4-Cinética Química: cálculo de velocidade média 
formação e energia de ligação 
 
Química Orgânica:  
 
1- Radioatividade 
2-Revisão de funções orgânicas 
3-Propriedades dos compostos orgânicos 
 
3º Turno: 
Físico Química: 
 
1-Propriedades coligativas  
2- Termoquímica. 
 
Química Orgânica: 
Propriedades dos compostos orgânicos. 

 
 
 
 
Teste em dupla – 3,0 pontos (1º e 2º 
T) 
 
Prova- 7,0 pontos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teste individual com consulta- 3,0 
pontos 
 
- Prova- 7,0 pontos 

Inglês 

Genre:  Articles, Cartoons, Charts, Song. 

Vocabulary: vocabulary seen in class based on 
handed out material  and on book units 1 and 2 

Grammar: 

Discourse Markers  

Verb tense review 

Intensifiers 

So and neither 

suffixes ide, ous, er, al, y 

Conditional sentences (First and Second Conditional) 

 

 

Prova- 7,0 pontos 

 

3ª série (manhã)- Survey sobre 
dialetos sociais e regionais com 
apresentação dos resultados em 
video, poster ou apresentação (Prezi 
ou PowerPoint )– 3,0 pontos – 
Trabalho em grupo 

 

3a série (tarde e noite) - trabalho 
sobre Human Trafficking - 
procuram artigos sobre o tema em 
diferentes países. Aspectos de 
vocabulário e gramática. 

 

 

 

 

Turmas 1301, 1303 e 1305:  

História do Brasil: 
Proclamação da República. 
República Oligárquica: projetos de República; 
mecanismos de acumulação econômica e de 
dominação política. 

 
 
 
Trabalho: Redação sobre um tema 
geral da História do Brasil – valor 
3,0 pts.  
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História 

 

 

Movimentos sociais: urbanos e rurais 
Crise dos anos 1920  
Revolução de 1930 
 
História Geral: 
Antecedentes da Primeira Guerra Mundial: condições 
históricas gerais da Europa e da América a partir das 
últimas décadas do século XIX; conflitos 
imperialistas. 
 
Turma 2304: 
 
Revolução Russa 
Grande Depressão 
Nazifascismo 
Segunda Guerra Mundial 
República Velha 
 
Turmas 3301 e 3302 

Revolução Russa 
Grande Depressão 
Nazifascismo 
Segunda Guerra Mundial 
República Velha 
 

  
Prova sobre os conteúdos 
ministrados, com apoio do livro 
didático e textos elaborados pela 
professora. 

 

 
 
 
 
 

Prova: Valor 7,0 pontos 
Pesquisa nazifascismo: Valor 1,5 
ponto 
Seminário Revoltas da República 
Velha: Valor 1,5 ponto 
 
 
 
Prova: Valor 7,0 pontos 
Pesquisa nazifascismo: Valor 1,5 
ponto 
Seminário Revoltas da República 
Velha: Valor 1,5 ponto 
 

 

 

Português 

 

 
 
Variabilidade linguística; 
Pré-Modernismo; 
Vanguardas europeia; 
Semana de Arte Moderna.  
 

Prova: 50% 
Produção textual individua (texto 
argumentativo): 20 a 30%. 
Trabalhos em grupo e/ou atividades 
com o livro: 20 a 30% . 
Leituras do trimestre:   
Triste fim de Policarpo quaresma, de 
Lima Barreto.  
Contos de Contos novos, de Mário 
de Andrade. 

Matemática 

 

1º turno e 2º turnos: 
Mat 1Probabilidade e estatística 
Mat 2   Poliedros e prismas 
3º turno: 
Mat 1Probabilidade 
Mat 2   Poliedros e prismas 

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

 

Sociologia 

 

Cidade como valor de uso e de troca 
Planejamento estratégico e marketing 
Segregação sócio espacial 
Criminalização da pobreza 
Violência Urbana 

Trabalho: 3,0 

Prova: 7,0 

 

Biologia 

 

Manhã/Tarde: até ciclo biogeoquímicos; até 
probabilidade (genética) 
 
Noite: núcleo; gametogênese; divisão celular. 

Trabalho: 3,0 

Prova: 7,0 



Física 

 

Turmas 1301/1303/1305: 
 
- Processos de Eletrização (Atrito, Contato e 
Indução), Força Elétrica (Lei de Coulomb), Campo 
Elétrico, Campo Elétrico Uniforme, Linhas de Força, 
Intensidade de Corrente Elétrica, 1ª e 2ª Leis de 
Ohm, Potência e Energia Dissipadas. 
 
Turmas 2302/2304: 
 
- Processos de Eletrização (Atrito, Contato e 
Indução), Força Elétrica (Lei de Coulomb), Campo 
Elétrico, Campo Elétrico Uniforme, Linhas de Força, 
Intensidade de Corrente Elétrica, 1ª e 2ª Leis de 
Ohm, Potência e Energia Dissipadas, Associação de 
Resistores. 
 
Turmas 3301/3302: 
 
- Processos de Eletrização (Atrito, Contato e 
Indução), Força Elétrica (Lei de Coulomb), Campo 
Elétrico, Campo Elétrico Uniforme, Linhas de Força, 
Intensidade de Corrente Elétrica, 1ª e 2ª Leis de 
Ohm, Potência e Energia Dissipadas, Associação de 
Resistores. 
 

 
 
 
 
 
 
Trabalho: 3,0 
 
Prova: 7,0 

Geografia 

 
Unidade I - A Produção do Espaço Geográfico 
Brasileiro, a Regionalização e o Planejamento 
Regional no Brasil: 
1. A produção do espaço geográfico brasileiro 
• Do projeto colonial à formação do Estado 
territorial 
• A mobilidade das fronteiras econômicas e os 
sucessivos padrões de organização espacial 
2. Regionalizações do Brasil e do Rio de Janeiro 
3. Contrastes inter e intrarregionais e o papel do 
Estado 
 
Unidade II - A Produção do Espaço Agrário no 
mundo e no Brasil 
a) Fronteira agrícola; 
b) Conflitos no campo; 
 
ONDE ESTUDAR? 
Anotações do caderno  
Folhas trabalhadas em sala de aula 
Livro didático: capítulos 1 e 6  
Vídeos e filmes trabalhados 

 
 
 
Prova: 7,0 
 
 
 
1º. E 2º. TURNO 
TESTES MODELO ENEM/UERJ  
 
3º. TURNO 
Trabalho: Conflitos e Resistência no 
Campo Brasileiro - 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercícios de meditação laica (Prof Cláudia de Lucca) 

 

  

 

Demais professores: 

Professora Cláudia de Luca: 
Frequência e disciplina: 70% 
Observação do desenvolvimento da 
sustentação da postura sentado com 
a coluna ereta sentindo-se 
confortável. (continua na outra 
página) 
 
Auto Avaliação realizada através da 
resposta a um questionário no início 
do ano letivo 30% 
 



 

 

 

Educação Física 

 

Estimulação das Habilidades Especializadas; 

Jogos Pré-esportivos; 

Fundamentos básicos ligados aos esportes de quadra. 

Demais professores: 
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 

Turma: 1303 

Tema geral: Estética e filosofia da arte: 

O pensamento estético de Schopenhauer; 

A indústria cultura;  

Massificação cultural 

 

Turmas: 2302, 2304 

Tema geral: Estética e filosofia da arte: 

Indústria Cultural - Projeto Fábrica Cultural 

Apocalípticos e Integrados. 

Texto Base: Indústria Cultural, meios de 

comunicação de massa e cultura de massa: uma 

síntese, Germano N. Prado. 

 

Turmas: 3301, 3302 

Tema geral: Estética e filosofia da arte: 

Conceitos de estética, arte e filosofia da arte 

Indústria cultural, cultura de massa, meios de 

comunicação de massa. 

Provas e testes (7,0); 
Trabalhos em grupo (3,0). 
 
 
 
 
 
 
Provas e testes (7,0); 
Trabalhos em grupo (3,0). 
 
 
 
 
 
 
 
Provas e testes (7,0); 
Trabalhos em grupo (3,0). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francês 

Turmas 1305 e 2304: 
Ler um texto e responder a perguntas de 
interpretação. 
Expressar o desejo e a obrigação  
- o Subjuntivo / as expressões pour + Infinitif; Il faut + 
Infinitif . 
Relatar fatos estabelecendo relações de concessão e 
oposição                                                                                   
 - marcadores de concessão e oposição  
Insistir, convencer, recusar 
- o uso dos pronomes “duplos”: “Tu me la prêtes?” 
Relatar fatos estabelecendo uma relação de causa e 
conseqüência   
- marcadores de causa e consequência. 
Et Toi 3 - Livro e caderno de exercícios- Séquences 
11 e 12; folhas e caderno do aluno 
 
Turma 3102: 
Ler um texto e responder a perguntas de 
interpretação: 
Reconhecer cidades da França e palavras em francês 
Cumprimentar, contar, soletrar  
- o uso de C'est , Ce sont / os números de 0 a 69 / o 
alfabeto 
Compreender as ordens em sala de aula 
- o uso das expressões Écoutez , Répétez, etc 
Apresentar-se e apresentar alguém 
- os verbos être e avoir / os verbos da primeira 
conjugação / os pronomes pessoais sujeitos e tônicos 
/ os artigos definidos / as nacionalidades 
Situar no tempo: os dias da semana/os meses do ano 
Scénario 1 - Livro e caderno de exercícios- Module 1; 
folhas e caderno do aluno. 
 
Turmas 3201 e 3202: 
Ler um texto e responder a perguntas de 
interpretação. 
Apresentar sua família e falar sobre as relações 
familiares e o lugar em que se mora 
- os adjetivos possessivos / os tipos de moradia / os 
cômodos da casa / os móveis / / os animais / os 
artigos indefinidos (revisão) / a negativa ne... pas + de 
Falar sobre o país em que se vive ou de onde se vem 
- as preposições e os nomes dos países /  as 
nacionalidades (revisão) / o uso de où e d'où / os 
verbos venir e vivre / os pontos cardeais 
Narrar fatos no passado 
- o Passé composé com être e avoir / os números 
acima de 100 
 
Aprofundar os conhecimentos sobre a Francofonia 
 
Scénario 1 - Livro e caderno de exercícios- Module 2; 
folhas e caderno do aluno. 

 

 

 

 

Trabalho em grupo: “Le cliché en 
court-métrage” – 3,0 

 

Prova – 7,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho em grupo: “Il fait partie de 
mon école” – 3,0 

 

Prova – 7,0 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho em dupla: “L’histoire de 
ma famille” – 3,0 

 

Prova – 7,0 

 

 

 

Desenho 

Geometria Descritiva 

Sólidos geométricos 

Definições e classificação. 

Poliedros irregulares. 

Poliedros regulares. 

Projeções e visibilidade (1o diedro) 

Turmas: 
 
1301, 1303,e 1305:     
Trabalho  3,0     
 
2302:                
Trabalho  3,0 



Planificação 

 

2304:   
Trabalho  1,2     
Teste 1,8 
 
3301 e 3302:               
Trabalho  1,2     
Teste 1,8 
Prova 7,0 
 

Espanhol 

70% 

Unidades: 01 e 04. Enlaces.Volume 3. São Paulo: 
Macmillan, 2010. 

Modo Condicional, Pronomes indefinidos, Pretérito 
Imperfeito do Subjuntivo, Expressões concessivas, 
Preposições. 

Léxico: saúde e relações pessoais, diversidade étnica. 

30%  

(1º T) Pesquisa sobre o Carnaval no mundo hispano. 
A turma será divida em grupo onde cada um 
escreverá e apresentará as curiosidades e costumes do 
Carnaval em seu país de escolha.  

(2ºT) Exibição do filme Todo sobre mi madre com 
posterior discussão e realização de trabalho escrito 
sobre o filme. 

(3ºT) Exibição do filme Volver com posterior 
discussão e realização de trabalho escrito sobre o 
filme. 

 

 


