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Colégio Pedro II – Campus Humaitá II– 3ª série Ensino Médio 

Planilha de conteúdos e avaliações – 3ª Certificação – 2019 

Disciplina Conteúdo Avaliação 

 

Química 

Professores: Isabella e 
Guilherme 

1º e 2º turnos 

- Polímeros. 
- Óleos e gorduras. 
- Reações Orgânicas. 
- Eletroquímica  
- Equilíbrio Químico 
- Equilíbrio iônico 
 
 3º turno 

- Equilíbrio Químico.  
- Equilíbrio Iônico. 
- Eletroquímica. 
- Teorias ácido-base. 
- Acidez e basicidade dos compostos orgânicos. 
 

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

 

Inglês 

Professores: Gal, 
Cristina  

 

1º e 2º Turnos  

Vocabulário das unidades 5,6 -  Work and youth / 
Immigration 

Present Perfect Continuous 
Reported Speech 
Pronoun reference 
Noun phrases 
 
3º Turno 

Vocabulário das unidades 4,5,6 -  Street Art / Work and 
youth / Immigration 

Present Perfect Continuous 
Reported Speech 
Pronoun reference 
Noun phrases 
 

1º e 2º Turnos  

Prova: 6 pontos 
Trabalho: Seminário (em grupo) sobre 
algum assunto de interesse dos alunos- 
4,0  

 
3º Turno 

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

 

 

História 

Professores: Ana 
Ribas, Jorge  

 
 
 
 

1º e 2º Turnos  

Guerra Fria (conceituação e desdobramentos). 
Brasil: República Democrática (1945/46-1964);  
Ditadura Militar - o modelo de desenvolvimento e o quadro 
político partidário. 

 
3º Turno 
Primeiros anos: 3101 e 3102 
Pontos nodais: 
• 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. 
 

1º e 2º Turnos  

Avaliação 3o ano 
Trabalho em dupla no valor de 4 
pontos. 

Prova individual no valor de 6 pontos. 
 
3º Turno 
• Pesquisas para o seminário - 1,0 
• Apresentação de seminários- 1,0 
• Relatório das apresentações- 1,0 
• Tarefas processuais - 1,0 
 

Português  

Professores: Magda, 
Osmar  

1º e 2º Turnos  

1- Literatura brasileira: 
1.1. Poesia de 30 - segunda fase do Modernismo:  Carlos 

1º e 2º Turnos  

1- prova de português e literatura - valor 
de 6,0 pontos. 
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Drummond de Andrade, Cecília Meireles e Vinícius de 
Moraes 
 
1.2: Geração de 45 - Terceira fase do Modernismo: João 
Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e João Guimarães 
Rosa 
 
1.3: Literatura contemporânea: Rubem Fonseca - O 
seminarista 
 
2- Língua Portuguesa: 
Variabilidade linguística, 
Regência (incluindo crase), Concordância verbal e nominal 
e colocação pronominal. 
 
3- Redação - dissertação argumentativa:  modelos ENEM E 
UERJ 

 
3º Turno 

- Regências nominal e verbal e crase 
- Modernismo: Poesia de 1930 e 1945 
- Prosa pós 45 e contemporânea 
 
Leituras: “A hora da estrela”,  Clarice Lispector 
Coletânea de prosa e poesia distribuídos em saia 
 

2- Redação: valor de 2,0 pontos. 
3- Avaliação de leitura: teste em dupla 
sobre O seminarista, de Rubem Fonseca 
: valor de 2.0 
 
3º Turno 

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

Matemática 

Professores(as)  

1301 e 1303 - 
Christine 

2302 - Nathalia 

3301 e 3302 - 
Nathalia/ Rachel 
Carvalho 

 

 

MAT I: 
Análise Combinatória 
Probabilidade 
Estatística 

MAT II: 
Matrizes 
Determinantes 
Sistemas Lineares 
Geometria Analítica (ponto, reta e circunferência) 
 

MAT I E MAT II: 
1o. turno: 
Trabalho individual em casa com 
consulta: 1,0 ponto. 
Trabalho em grupo em sala com 
consulta: 1,0 ponto. 
Teste em dupla sem consulta: 2,0 
pontos. 
 
2o. turno: 
Trabalhos em grupos de estudo valendo 
1,0 ponto cada, para somar as 4 maiores 
notas  
 
3o. turno: 
MAT I:  
Trabalhos em grupos de estudo valendo 
1,0 ponto cada, para somar as 2 maiores 
notas  
 

 

Biologia 

 

Professores: Jorge 
Lúcio e Thomas 

 

1º e  2º Turnos: 
 
Biotecnologia 
Biomas brasileiros 
Sucessão ecológica  
Tendências esperadas da sucessão ecológica 
Dinâmica de populações  
Evolução das espécies e seleção natural  
Evidências da evolução 
 
3º Turno: 
Genética: 
 1° lei de Mendel 2° lei de Mendel 
 Sistema ABO 
 Herança e sexo 
 Dominância completa, incompleta e codominância 
Heredograma, quadro de Punnett 

Conceitos relacionados à genética 

1º e  2º Turnos: 
 
- Prova (6,0) 
- Trabalho (3,0 
- Laboratório (1,0) 
 
3º Turno: 
Prova: 6 pontos  
Laboratório: 1 ponto 
Projeto: 2 pontos  
Atividade no Moodle: 1 ponto + 1 
ponto extra 
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Física 

 

Professores: Fred e 
Ramon 

ONDAS 

ELETRODINÂMICA 

ELETROMAGNETISMO 

 

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

 
Geografia 

Professores: 
Prof. Bruno (1301) 
Profa. Cristiane 
(1303e 2302) 
Prof. Zeca 
(3301,3302) 

 

Turmas 1303 e 2302 
Industrialização Brasileira  
1. A produção industrial brasileira e sua organização 
espacial 
a) Fatores locacionais da indústria 
b) Tipos de indústria e suas espacialidades  
2. Processos de concentração e descentralização espacial da 
atividade industrial no Brasil  
3. Mudanças no papel da indústria na economia brasileira e 
mundial  
 
A Produção do Espaço Urbano no Mundo e no Brasil  
1. O processo de urbanização no mundo e no Brasil e seus 
principais conceitos 
2. As cidades e as transformações na economia global  
3. Rede urbana sua hierarquia no Brasil e os processos de 
metropolização / desmetropolização 
4. Dinâmica interna das cidades  
 
A infraestrutura energética no Brasil e no mundo  
As fontes tradicionais e alternativas de energia 
Particularidades da matriz energética brasileira 
 
 NOITE 3301 / 3302  
O espaço industrial brasileiro e as etapas da industrialização 
Concentração e desconcentração industrial  
A questão energética no Brasil 
O espaço urbano brasileiro 

Turma 1301  
Teste em dupla e trabalho com mapa  
 
3301, 3302 . 1303 e 2302  
Simulado Enem (1,0 ponto extra) 
Seminário: Fontes de energia e matriz 
energética brasileira: limites e 
potencialidades  
 
Noite: Trabalho - 4,0 

 

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 
Germano Nogueira 

 
 
 
 
 

- Tema geral da série: Que mundo é esse?  
 
- Tema específico do trimestre: O que vem por aí?  
 
Turmas 1301, 1303, 2302  
Mal radical e banalidade do mal em Hannah Arendt 
Conscientização e libertação em Paulo Freire  
O Rap como lugar de conscientização e resistência  
 
Turmas 3301, 3302 
Concepções de futuro: utopias e distopias:  
Yuval Harari e o homo deus  
Achile Mbembe, neoliberalismo, neocolonialismo, devir 
negro do mundo e o retorno da razão  
Ailton Krenak e as ideias para adiar o fim do mundo 
Peter Frase, sociedade pós-trabalho, escassez e abundância, 
igualitarismo e hierarquia: quatro futuros 

Prova: 5,0 
Trabalhos: 5,0 

Francês 

Professores: Ana 
Cândida, Lucienne e 
Guilherme 
 
 
 

 

1º e 2º Turnos  

Leitura e interpretação de texto 
Articular  orações e partes de um texto 
- conectivos e relações lógicas (causa, consequência, 
finalidade e concessão/oposição) em nível de 
aprofundamento 
- revisão dos tempos verbais:  Passé Composé, do 
Imparfait,  Plus-que-Parfait, conditionnel présent e futur 
simple  

1º e 2º Turnos 

- teste – 1,0 ponto 

- portrait chinois – 1,0 ponto 

-cartaz virtual; chansons – 2,0 pontos  
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Francês (cont) 

 

 

 

 

Expressar hipóteses  
As  nuances de probabilidade na formulação de hipóteses 
(si + présent / futur simple; si + imparfait / conditionnel 
présent)  
 
Material utilizado: textos de livros, material retirado da 
internet e material preparado pelos professores de Francês 
 
3º Turno - INICIANTES – livro Scénario 1 
 
Leitura e interpretação de texto 
 
Module 4 (lições 13 e 14/ até a página 103) 
Organizar e participar de encontros/eventos  
- Propor / aceitar e recusar um convite 
- Indicar a duração de um evento/ uso dos articuladores de 
tempo 
-Uso do pronome qui 
- Se informar sobre a quantidade; expressar esquecimento e 
lembrança de algo 
- Fazer pedido no restaurante;  
Uso do pronome que 
Module 4 (lições 15 e 16/ até a página 117) 
Falar sobre o lazer, sobre fatos e expressar uma reação 
Falar sobre o tempo (2) 
- o reconhecimento do imperfeito (il était, c’était, il y avait, 
il faisait) 
- o pronome y / o passé récent / o passé composé dos 
verbos pronominais 
- o uso do pronome relativo où 
Module 5 (lições 17,18,19 e 20/ até a página 143) 
A moda e o comércio sustentável 
- falar sobre as roupas e os acessórios / dar uma opinião (je 
préfère, je pense que, je trouve que) 
As relações e rituais sociais / a nova família 
- fazer um convite 
Falar sobre seus projetos (o futur simple) 
 

3º Turno 

- simulado 2,0 pontos 
- apresentar um “projet équitable” – 2,0 
pontos 
 

Sociologia 

Professores.: Lier e 
Afrânio 

● Política, Poder e Estado; 
● As relações de poder na sociedade atual; 
● Formação do Estado brasileiro; 
● Clientelismo, coronelismo e patrimonialismo. 
 

Trabalhos: 4,0 pontos 
Prova Institucional: 6,0 pontos 
 

Espanhol 
 

Prof.ª Giselle 
(Manhã / tarde) 

 
Prof.ª Patrícia 

(Noite) 

 
— Modo Imperativo afirmativo e negativo e colocação 
pronominal (OD + OI) 
— Léxico: alimentos e drogas 

 
Prova (6,0) 
Trabalhos (4,0) 
 
Manhã / Tarde  
— Filme Volver: compreensão, análise. 
(2,0) 
— Exercício em dupla 1 (1,0) 
— Exercício em dupla 2 (1,0) 
 
Noite 
 
— Filme Maria, llena eres de gracia: 
compreensão, análise e questões 
gramaticais (2,0) 
— Teste com consulta (2,0) 
 
 
 

 


