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Colégio Pedro II – Campus Humaitá II – 1ª série Ensino Médio 

Planilha de conteúdos e avaliações – 3ª Certificação – 2019 

Disciplina Conteúdo Avaliação 

 
Inglês 
Professores: Gal e 
Cristina 

 
 
 

Vocabulário das unidades 4,5,6 - Nutrition / On the Way to 
Gender Equality / People in our lives 
Countable and Uncountable nouns 
Some / any / no / every and compounds 
Quantifiers  
Modal Verbs  
Discourse markers 
Present Simple x Present Continuous 
 

1º Turno 
Prova: 6 pontos 
Trabalhos:  
1) Power Point- account of the best 
vacations they’ve ever had- 2,0  2) 
"Humans of Rio- pequenos relatos de 
pessoas da cidade" - power point com 
fotos e histórias de transeuntes da 
cidade- 2,0 
 

2º e 3º Turnos  

Prova: 6 pontos 
Trabalhos: 
 4 pontos - Peça de teatro e uma 
apresentação oral 
Prova: 6 pontos 

 
Química 
Professores: Polyana, 
Isa e Marcus 

- Ligações Químicas (Ligações interatômicas e 
intermoleculares) 
- Geometria molecular e polaridade 
- Nox 
- Funções Inorgânicas (ácidos, bases, sais e óxidos) 

- Avaliações diversas- 4,0 pontos 
- Prova – 6,0 pontos  

 

 
História 
Professores: 
Mônica,Renata e 
Jorge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turmas 1101 e 1105 
- América portuguesa  
-América espanhola 
-America inglesa 
-Entradas e Bandeiras 
-Mineração 
 
Turmas 1103, 2102,2104 
Colonização espanhola 
Colonização Inglesa 
Movimento Bandeirante 
Mineração 
 
• Aspectos gerais da História da África; 
• Período pré colonial; 
• Capitanias hereditárias; 
• Governo geral; 
• Açúcar e escravidão; 
• União Ibérica e Brasil holandês; 
• Bandeirantes e jesuítas. 
Referências no livro: páginas 235 até 240 e 249 até 265. 
 

Turmas 1101 e 1105 

 

Trabalhos: 
- Atividades-aula (participação) - 1,0 pt 
-Trabalho de grupo- poemas de Castro 
Alves - Análise da escravidão e uma 
abordagem atual na sociedade 
brasileira. 
- Pontuação extra através da entrega 
do relatório dos grupos sobre o 
projeto de religiões e conflitos do 
professor Daniel de geografia. 
 

Turmas 1103, 2102,2104 
Trabalho 1: Trabalho em dupla sobre 
a colonização inglesa e o comércio 
triangular 
Trabalho 2 : Trabalho em grupo com 
documentos e produção de texto 
 

Turmas 3101 e 3102 
• Pesquisas para o seminário - 1,0 
• Apresentação de seminários- 1,0 
• Relatório das apresentações- 1,0 
• Tarefas processuais - 1,0 
 

Português 
Professores:  
Gilda , Fiuza e Ana 
Bernardes 

 
 

1º Turno 
LÍNGUA: 
I Estrutura das palavras; 
II – Processos de formação de palavras; 
III – Estudo dos tempos verbais / Tempos verbais sob visão 
aspectual.  
 
LITERATURA: 

Prova: 6,0 
Trabalhos e Redações: 4,0 



2 

 

I Quinhentismo brasileiro – literatura de informação e de 
catequese; 
II. Barroco ( aspectos gerais da estética literária barroca); 
II.1 – a prosa de Antônio Vieira; 
II.2 – a poesia de Gregório de Matos. 
III. Arcadismo ( aspectos gerais da estética árcade e os poetas 
mais representativos no Brasil). 
 
2º Turno e turma 3101 
- Quinhentismo 
- Barroco 
- Arcadismo 
- Estrutura e Formação de Palavras  

- Filmes passados em sala referentes a cada período literário. 

 

Turma 3102 

– Estrutura e formação de palavras 
– Acentuação gráfica 
– Funções da linguagem 
– Figuras de linguagem 
– Variação linguística 
– Gêneros literários 
– Trovadorismo 
– Classicismo 
– Quinhentismo 
– Barroco 
– Arcadismo 

Matemática 

1101, 1103, 
1105,2102, 2104 - 
Fellipe/Belota 

3101 e 3102 –Rachel 
Carvalho/ Nathália 

1o.,2º e 3o. turnos: 
MAT I: 
Funções em geral. 
Função Afim. 
Função Quadrática. 

MAT II: 
Trigonometria no triângulo retângulo. 
Trigonometria no triângulo qualquer. 
Arcos e ângulos. 

 Ciclo trigonométrico (com redução ao 1º quadrante). 
Relações fundamentais. 
Funções trigonométricas. 
Equações trigonométricas básicas. 

MAT I: 
1o. e 2o. turnos: 
Teste individual com consulta: 2,0 
pontos 
3º turno: 
Trabalho em dupla: 2,0 pontos 
 
MAT II  
1o., 2o.e 3o  turnos: 
Trabalhos em grupos de estudo 
valendo 1,0 ponto cada, para somar as 
2 maiores notas  
 
Prova: 6,0 pontos 

 
Sociologia 

 

● Ideologia; 

● Indústria cultural; 

● Hegemonia/Contra-hegemonia; 

● A estrutura da indústria midiática no Brasil. 

 

 

 
Biologia 
 
 
Professores: Ana 
Colombo, Thomas 
 
 
 
 

1º Turno 
1. Respiração celular 
2. Núcleo e ciclo celular (mitose e meiose)  
3. Replicação semi conservativa do DNA  
4. Síntese protéica  
5. Código genético  
6. Organelas celulares – estrutura e função 
7. Diferenças básicas entre os tecidos epitelial, conjuntivo, 
muscular e nervoso. 
 
 

 

Turma 1101  
Teste – 2,0 pontos 
 Visto nos cadernos – 1,0 ponto 
Laboratório – 1,0 ponto  
Prova: 6,0 pts  
Turmas 1103 e 1105  
Teste – 1,0 ponto  
Seminário sobre tecidos – 2,0 pontos 
Laboratório – 1,0 ponto  
Prova: 6,0 pts 
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Biologia (cont) 
 

2º e 3º Turnos 
Citoplasma: 
Organelas, estrutura e funções 
REL 
RER  
Golgi 
Lisossomos  
 
Biologia molecular:  
Replicação (semiconservativa/etapa do ciclo celular) 
Transcrição (síntese do RNA-m)  
Tradução (emprego do código genético/mutação silenciosa 
Respiração celular e fermentação: Mitocôndria (estrutura e 
etapas da respiração)  
Etapas da respiração aeróbia  
Processos anaeróbicos 
 

2º e 3º Turnos 
Prova: 6 pontos 
Laboratório: 1 ponto  
Trabalhos: Vídeo: 2 pontos  
Folhas de atividades: 1 ponto 
Atividades de sala de aula invertida 
para respiração celular: 1 ponto extra 

Física 

Professores: Filipe e 
Otávio 

 

 

 

 

CALORIMETRIA: 
Calor e Temperatura 
Calor específico e Capacidade térmica 
Propagação do calor 
Trocas de calor sem mudança de fase 
Calor latente 
ONDAS: 
Introdução ao Movimento Ondulatório 
Equação Fundamental da Onda 
Fenômenos Ondulatórios 
Ondas Sonoras e suas características 
Fenômenos acústicos 
ÓTICA 
Natureza da Luz 
Princípios da ótica geométrica e aplicações 
Leis da reflexão 
Espelho plano 
Espelhos esféricos 
Leis da refração 
Lentes esféricas 

 

Prova: 6 pontos 
Testes e trabalhos: 2 pontos 
Laboratório: 2 pontos 

Desenho 

Professores: Jeanne e 

Marcelo 

 

 

Estudo do ponto, coordenadas, localização, épura; 

Estudo da reta; 

Pertinência de ponto e reta; 

Traços e trajetória da reta; 

Posição das retas em relação aos planos de projeção.  

Turmas: 1101, 1103 e 2104: 

Teste em dupla - 2,0 

Trabalho em dupla – 2,0 

Turmas: 1105,2102, 3101, 3102: 

Teste em dupla – 3,0 

Atividade em dupla – 1,0 

 
 

Geografia 
Professores: Daniel e 

Zeca 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º e 2º Turnos 
3. Hidrografia e a geopolítica da água em diferentes escalas 
a) Bacias hidrográficas e sua gestão 
b) A água como bem comum e como mercadoria  
4. Dimensões da questão ambiental  
a) A questão do desenvolvimento sustentável e visão crítica à 
sociedade urbano-industrial 
b) Impactos ambientais 
c) Política Ambiental Global: Encontros, Conferências e 
Acordos 
5. Geografia da População Indicadores demográficos Teorias 
demográficas Migrações Geografia das Religiões  
 
 

1º e 2º Turnos 
Exposição “As Religiões”: 3,5p 
Resenha sobre o episódio “crise 
hídrica mundial” no programa Netflix 
“Explicando”: 0,5p  
 
3º Turno: 
Teste - 1,5  
Trabalho - 2,5 
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Geografia (cont) 
 
 

3º Turno:  
Tipos Climáticos 
Formações vegetais 
Hidrografia 
A questão da água 
Desenvolvimento Sustentável  
Teorias Demográficas 

Educação Física Avaliação Processual ao longo do trimestre composta com 
auto avaliação realizada em aula na semana anterior a cada 
certificação. 
 

 

Filosofia 

Professores: 
Alexandre Cabral e 
Bernardo Barreto 

 

 

 

 

 

 

 

- Tema geral da série: A filosofia – a que e a quem é que se 
destina?  
 
- Tema específico do trimestre: O que fazer da vida 
(individual e coletiva)? - Ética e Política  
 
Turmas 1101, 1103, 1105, 2102 
Aristóteles e a felicidade (virtudes éticas e dianoéticas)  
Santo Agostinho e o amor  
Política e amor em bell books  
 
Turmas 2104, 3101, 3102  
1 – Perspectivas filosóficas sobre o amor;  
2 – Ética e política em Aristóteles;  
3 – Falácias informais;  
4 – Diógenes e o cinismo. 

Prova: 5,0 
Trabalhos: 5,0 

Francês 
Professores: Ana 

Cândida, Luciene e  
Guilherme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º e 2º Turnos  
Leitura e interpretação de texto 
  
Module 1 
Expressar a causa 
- os marcadores de causa 
Narrar no passado 
- os marcadores temporais 
- revisão do Passé Composé ;  formação do  Imparfait ; 
distinção do emprego do Passé composé e do Imparfait 
Module 2  
Falar das relações familiares e das relações interpessoais 
- os pronomes  relativos qui , que, où 
Expressar a consequência 
- os marcadores de consequência 
-revisão dos pronomes COD ; emprego dos pronomes COI  
Module 3 
Expressar gostos e dar opinião 
- os pronomes demonstrativos 
Fazer perguntas 
- os pronomes interrogativos 
- a interrogativa indireta 
Narrar no passado  
- a concordância do particípio passado 
 
 Adosphère niveau 4 (livro texto), Editora Hachette 
 
3º TURNO - Livro Cosmopolite 1 
 
Leitura e interpretação de texto 
Dossier 0 – lições 1 a 4 – Nous découvrons le français 
   Dossier 1 – lição 1  – Nous apprenons le français pour… 
- Apresentar-se: verbos être e s’appeler no presente 

 
- teste – 1,0 ponto 
- trabalho a partir de curta metragem – 
1,0 ponto 
- legenda de foto – 2,0 pontos 
 
 
Turma 2102 
- teste – 2,0 ponto 
- trabalho sugestão de grandes artistas 
– 2,0 ponto 
 
 
3º Turno 
Auto-portrait – 2,0 ponto 
Teste -  1,0 ponto 
Teste – 1,0 ponto 
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Francês 
(Continuação) 

(reconhecimento) 
- Reconhecer os nomes de países: os gêneros dos nomes de 
países; o artigo definido 
- Comunicar-se em sala de aula: os dias da semana, os meses 
do ano, as estações (calendário) 
- Cumprimentar, apresentar-se e despedir-se – Tu/Vous; 
artigos indefinidos  
- Número até o infinito 
- Falar da sua própria classe: os interrogativos quel (s), 
quelle(s)  
- Cumprimentar, apresentar-se e despedir-se – Tu/Vous; 
verbos être e s’appeler; artigos indefinidos 
2o Trimestre: Dossier 1 – lições 2 a 6 – Nous apprenons le 
français pour… 
- Pedir e dar informações : os interrogativos ; fórmulas de 
polidez; pourquoi…? 
- Dar informações pessoais: verbo être, nacionalidades, 
profissões 
- Apresentar e identificar alguém: verbos parler e s’appeler, 
C’est .../ Il est.../Elle est… 
- Falar da sua própria classe: os interrogativos quel (s), 
quelle(s) ;verbo avoir no presente ;os adjetivos possessivos 
- Informar sobre o objetivo da aprendizagem: parce que… 
pour...; a pontuação. 
Dossier 2 – lições de 1 a 6 – Nous faisons connaissance  
- Nomear países e cidades: preposições com nomes de países 
e cidades 
- Nomear e localizar lugares numa cidade: os artigos 
definidos e indefinidos; as preposições de lugar ; o  article 
contracté 
- Situar um lugar e indicar uma maneira de deslocamento: os 
artigos au, à la, à l’, aux; os pontos cardeais ; os meios de 
transporte; verbos aller e prendre no presente 
- Fazer perguntas para alguém que acaba de conhecer : os 
verbo habiter  e faire no presente: “tu habites où?”  “qu’est-ce 
que tu fais?” ; a negação (ne, n’ + pas),  
 

Espanhol 

Prof.ª Giselle 

(Manhã e tarde) 

Prof.ª Patrícia 

(Noite) 

 

Unidade 4 
 
— Formação do plural; 
— Acentuação gráfica; 
— Contraste Pretérito Indefinido X Pretérito Imperfeito do 
Indicativo; 
— Marcadores temporais.  
 

 

Turma 2102 
- teste – 2,0 ponto 
- trabalho sugestão de grandes artistas 
– 2,0 ponto 

Música  

Professores:  
Milena Tibúrcio 
Affonso Miranda 
 

 

- Música fenômeno social em diferentes culturas. 
- Gênero musical  
- Parâmetros do som (altura, duração, intensidade e timbre) 
- Forma em música popular.  
- textura (monofônica, homofônica e polifônica)  
Apostila: conteúdo integral 

Prof. Milena (turno da manhã)  
5,0 = prova escrita; 
 2,0= exercícios feitos em sala  
2,0= prática musical (ensaios)  
1,0 = apresentação final 
 
Prof. Affonso (turnos da tarde e 
noite)  
5,0 = prova escrita;  
2,0 = prática musical (ensaios)  
2,0 = trabalho em grupo sobre gênero 
musical 
1,0= produção presencial ou para casa 
(atividades escritas em sala, redação, 
estudo dirigido, etc.) 


