
 

2ª série do Ensino Médio 

Planilha de conteúdos e avaliações – 1ª Certificação – 2022 

 

  
DISCIPLINA 

  
CONTEÚDO 

  
AVALIAÇÃO 

BIOLOGIA 
  

 Turmas Manhã, Tarde e Noite 
-Classificação dos seres vivos 
-Sistemática filogenética 
-Características do Reino animal 
- Vírus 
 
 

 Turmas Manhã: 
-Prova - 5,0 pontos 
-Teste com consulta: 2,0 
pontos 
- Estudos Dirigidos 
(Google Forms): 1,0 
ponto 
- Laboratório: 2,0 pontos 
 
Turmas Tarde e Noite: 

-Prova: 5,0 pontos 
- Trabalho em grupo 

(Observação e registro da 
biodiversidade com uso 
do app Inaturalist): 2,0 
pontos  

- - Exercícios no Moodle: 
1,0 ponto 

- - Laboratório: 2,0 pontos 
 
 
 

DESENHO Turmas Manhã (1201, 1203 e 1205)  
- Sistema Mongeano, eixos e 
coordenadas espaciais e estudo do 
ponto;  
- Sólidos geométricos: projeção e 
visibilidade;  
- Representação em épura.  
 
Turmas Tarde e Noite (2202, 2204 e 
3201)  
- Sistema Mongeano; 
- Planos de projeção e épura;  
- Coordenadas descritivas;  
- Estudo do ponto (pertencentes aos 
duiedros e planos de projeção);  
- Estudo da Reta;  
- Sólidos Geométricos (representação 
na épura e visibilidade). 

Turmas 1201, 1203 e 
1205   
- Trabalho em aula - 2,0 
pontos  
- Exercícios da apostila 
+ participação - 2,0 
pontos  
- Prova individual - 6,0 
pontos 
 
Turmas 2202, 2204 e 
3201  
- Avaliação em dupla 
com consulta - 4,0 
pontos 
- Prova individual - 6,0 
pontos 



ESPANHOL 
 
Prof.: Giselle 
Mendonça (M / T)  
Prof.: Patricia Ruel  
                       ( N )  

- Conectores do discurso 
- Pretérito Indefinido (pretérito 

perfecto simple): formas e usos 
- Pretérito perfecto compuesto 

(pretérito perfecto): formas e usos 
- Marcadores temporais 

 Manhã/ Tarde  
1. Prova individual: 
6,0 

2. Atividades em grupo: 
4,0 
 
2.1 atividades sobre o 
filme “El labirinto del 
fauno” – 2,0 
2.2 interpretação – 0,5 
2.3 la rutina de Lola – 0,5 
2.4 exercícios de verbos 
no passado – 1,0 
 
 
 

Noite 
 

1. Prova individual: 
6,0 

2. Atividades em grupo: 
4,0 
 
2.1 - Compreensão / 
análise do filme 
“Machuca” = 2,5 
2.2  - Teste com consulta 
(1,5) 
 

FILOSOFIA Manhã e Tarde: 
 A Modernidade / Conhecimento e 
Verdade / O Racionalismo cartesiano / 
René Descartes  
Caderno / apostilas / textos / filmes / 
Moodle 
 
Noite (3201): 
Platão: tripartição do conhecimento; 
Pirro: o ceticismo e a impossibilidade do 
conhecimento; 
René Descartes: Racionalismo; 
David Hume: Empirismo. 

Manhã e Tarde: 
Trabalho: 2,0 pts 
Trabalho em grupo: 4,0 
pts 
Avaliação individual: 4,0 
pts 
 
Noite (3201): 
Trabalho em grupo: 

a) Produção textual: 
3,0 pts; 

b) Produção 
artística: 3,0 pts;  

Avaliação individual: 4,0 
pts 
 

FÍSICA 
  
  

Movimento, posição e deslocamento 
Velocidade média e instantânea 
Movimento Uniforme  
Aceleração média e instantânea 
MUV – Equação horária da velocidade 
Gráficos dos movimentos 
 
Conceito de força 
Leis de Newton 
Tipos de força – tração, peso, normal. 

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



FRANCÊS 
  
  
  
  

Manhã e Tarde: 
Livro: Adosphère 4 
 
Module 4 
Localizar no tempo 
- as expressões temporais 
Expressar a oposição 
- os marcadores de oposição 
Estabelecer relações entre partes da 
frase 
- os pronomes relativos qui, que, où et 
dont 
 
Noite: 
Livro: Réseaux 1 
 
A francofonia e a diversidade (revisão) 
- Falar de si, falar do outro 
- Artigos definidos e indefinidos 
- Verbos regulares do 1º grupo (incluindo 
alguns pronominais) e irregulares (être e 
avoir) 
- Adjetivos 
- Flexão de gênero e número 
- Números até 1 a 100 
- Perguntas: Qui ? Comment ? Combien 
? Où? Quel?/Quels? /Quelle ?/ Quelles ? 
- Tu/Vous- tratamento formal e informal 
- Forma negativa (ne...pas) 
- Alfabeto 
 

Manhã e Tarde: 
 
Atividade de sala (1 
ponto) 
 
Teste individual com 
consulta (3 pontos) 
 
Prova formal individual (6 
pontos) 
 
 
Noite: 
 
Teste + trabalhos 

individuais (4 pontos) 
 
Prova formal individual (6 
pontos) 
 
 
 

GEOGRAFIA 
  

2a  série MANHÃ (profa Cris) 
 
- Meios Geográficos  
- Relações entre os ciclos de inovações 

tecnológicas, capitalismo e impactos no 
espaço geográfico 

- Crise de 1929 e New Deal como estudos 
de caso para a compreensão do 
capitalismo financeiro e o papel do 
Estado a partir das políticas econômicas 
(liberalismo e Keynesianismo).  

- Os regimes de acumulação Fordista e 
Pós Fordista (características, contexto, 
transição, reestruturação produtiva, 
Impactos na divisão internacional do 
trabalho) 

- Neoliberalismo 
 

2a  série TARDE e NOITE 
 (profa Suzana) 

 
- Meios Geográficos; 
- Inovações tecnológicas e evolução do 
sistema capitalista; 

2a  série MANHÃ  
(profa Cris) 
 
Prova - 6,0 pontos 
Trabalhos - 4,0 pontos 
São eles: 
 
Trabalho 1 (MTCI) - 1,5 pontos 
 
Trabalho 2 (questões 
resolvidas em dupla/trio/com 
consulta)- 1,5 pontos 
 
Trabalho 3 - Mapa mental 
Fordismo e Pós Fordismo 1,0 
ponto + 0,5 extra 
 
 

 
2a  série TARDE e Noite 
(profa Suzana) 
 

Avaliações: 
 
- Trabalhos em sala + 
participação: 4 pontos; 



- Funcionamento do sistema capitalista e 
suas fases; 
- Crise de 1929 e sua relação com o 
liberalismo e keynesianismo. 
 

 
 

 
 

- Teste: 2 pontos; 
- Prova: 4 pontos. 

HISTÓRIA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1º e 2º turnos: 
 
- Antigo Regime 
- Iluminismo e crise do Antigo Regime 
- Revolução Industrial 
 
 3º turno: 
 
- Formação do capitalismo 
- Antigo Regime 
- Revolução Industrial 
- Iluminismo 
 

 -Prova: 4,0 pontos. 
 
- Trabalhos: 6,0 pontos 

INGLÊS Prefixes and Suffixes  
Discourse Markers 

Past Simple - regular verbs 

vocabulary seen in class based on handed 

out material (afixos e marcadores do 

discurso) and on the book (from unit 05) 

 

para a turma 1205: 

TAMBÉM será cobrada parte da unit 06 para 

interpretação de textos e past simple - 

irregular verbs 

 

 

(manhã - 1205) - Teste em 

dupla valendo 3,0 e 

participação, incluindo visto 

no caderno, valendo 1,0; 

prova - 6,0 pontos 

 

(tarde e noite) - trabalho 

em grupo sobre Scientists in 

STEM –alunos procuram 

biografia de cientistas que 

se destacaram na ciência / 

tecnologia - Aspectos de 

vocabulário e gramática. 

(3,0) 

Apresentação de uma comic 

strip sobre Prejudice - 1,0 

 Prova 6,0 pontos 
 



MATEMÁTICA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Manhã e Tarde: 
Potências e radicais de números reais. 

Função Exponencial - expressão algébrica, 
análise de gráficos, problemas e equações 
exponenciais. 
Poliedros: Relação de Euler 

 
 
 
 
 
 
 
 
Noite: 

Potenciação e Radiciação; Função 
Exponencial (expressão algébrica, análise de 
gráficos e problemas). 
Poliedros  

Manhã: Testes individuais 
com consulta: 2,5 pts e teste 
em dupla com consulta: 1,5 
pt. 
 
Tarde: Grupos de Estudos e 
Trabalhos em dupla, com 
consulta, valendo 10 pts. 
Serão consideradas as 4 
maiores notas pra gerar a 
nota das atividades 
informais. Prova individual: 6 
pts.  
 
Noite: 2 testes individuais 
com consulta (2 pontos 
cada), prova (6 pts) 
 

PORTUGUÊS 
  

Turmas da manhã (prof. André): 
Barroco 
Arcadismo 
Romantismo (Primeira e Segunda 
Gerações) 
Conjunções coordenativas e 
subordinativas adverbiais 
Elementos coesivos 
 
Turmas da tarde e noite (prof. Hellen e 
Nathalia): 
 
Três gerações do Romantismo  
Pronomes relativos 
Conjunções coordenativas e 
subordinativas 
Elementos coesivos  

Turmas da manhã: 
Prova individual: 5,0 
Trabalho em grupo sobre 
o livro “Dias Perfeitos”: 
3,0 
Redações: 2,0 
 
 
Turmas da tarde e noite: 
 
Prova individual: 5,0 
Trabalho em grupo sobre 
o livro Dias Perfeitos: 2,0 
Redação - dissertação 
argumentativa 1,0 
Redação - reescritura 1,0 
Participação: 1,0 
 

QUÍMICA 1º Turno 
● Revisão de estrutura atômica 

● Radioatividade. 
● Introdução de química 

orgânica. 

 
        2ºTurno 

● Relações numéricas  
● Gases  
● Radioatividade  

 
       3ºTurno 

● Radioatividade. 
● Introdução de química 

orgânica. 
 

1º, 2º e 3º Turnos:  
Prova: 6 pontos 
Laboratório: 2 pontos 
Testes e trabalhos: 2 
pontos 



 SOCIOLOGIA 
  
  
  
  
  
  
  
  

Manhã, tarde e noite:  
 

● Cultura: definições e 
determinismo 

● Evolucionismo cultural 
● Etnocentrismo 
● Relativismo cultural 

Prova: 5,0 pontos 
 
Trabalhos/ outras 
avaliações: 5,0 pontos 

 

 
 


