
2ª série do Ensino Médio

Planilha de conteúdos e avaliações – 3ª Certificação – 2022

DISCIPLINA CONTEÚDO AVALIAÇÃO

BIOLOGIA Manhã
- Reino Fungi (características gerais;
morfologia e fisiologia; reprodução;
metabolismo energético; papéis
ecológicos; uso pelo ser humano)
- Reino Plantae (características gerais;
diversidade; morfologia e fisiologia;
reprodução; metabolismo energético;
papéis ecológicos; uso pelo ser
humano)
- Reino Animalia

- Sistema excretor (excreção no
reino animal; anatomia e fisiologia do
sistema urinário humano)

- Sistema endócrino (anatomia e
fisiologia do sistema endócrino humano)

- Sistema nervoso (evolução do
sistema nervoso; anatomia e fisiologia
do sistema nervoso humano)

Tarde e Noite
- Bio I fungos e plantas
- Bio II S. endócrino e nervoso

Manhã:
- Estudos dirigidos
(Moodle): 1,0
- Laboratório: 2,0
- Teste com consulta (dia
22/12): 2,0
- Prova: 5,0
Extra: Estudo dirigido
sobre a visita ao Jardim
Botânico: 0,5 ponto

Tarde e Noite:
- prova: 5,0 pontos
- estudos dirigidos: 3,0
pontos
- laboratório: 2,0 pontos

DESENHO MANHÃ:
- Representação de sólidos na épura;
- Planificação;
- Determinação da VG da altura  do
tetraedro e da aresta lateral de pirâmides
retas.

TARDE e NOITE:
Seçōes Plana:
- Seçōes de prismas e pirâmides (seções
resultantes de planos paralelos a um dos
planos de projeção / seções resultantes

MANHÃ:
Apostila: 4,0 pontos
Prova: 6,0 pontos

TARDE e NOITE:
Avaliação em dupla: 4,0
pontos
Prova: 6,0 pontos



de planos inclinados a um dos planos de
projeção)
- Seções Cônicas

ESPANHOL - Compreensão leitora
- Possessivos
- Futuro imperfeito do indicativo
- Perífrases de futuro
- Acentuação gráfica

- Manhã / Tarde:
atividades
diversas, em
grupos, somando
4,0 pontos

- Noite: Atividade 24
(1,5) + Atividade
26 (1,5) + trabalho
sobre o
curta-metragem
“Cloe” (1,0) = 4,0
pontos

- PROVA
INDIVIDUAL = 6,0
pontos

FILOSOFIA Manhã e Tarde:
- Texto “Por que Ética” (E. Tugendhat)
- Slides “Ética e moral”
- Aulas

Noite:
-Excertos de “O príncipe” (Maquiavel)
-Necropolítica (Achille Mbembe)

Manhã e Tarde:
- Autoavaliação 1,0
- Trabalho em sala 2,0
- Trabalho em casa 3,0
- Prova 4,0

Noite:
-Prova 4,0
-Trabalhos em sala 3,0
-Trabalho em casa 3,0

FÍSICA Leis de Newton.
Trabalho.
Energia e potência.
Impulso e quantidade de movimento.
Gravitação.

Prova 6,
laboratório 2,
testes e trabalhos 2

FRANCÊS NOITE ( T. 3201)
Adjetivos Possessivos
Verbos irregulares (faire,
connaître,devoir et savoir)
“Emploi du temps” (horas, datas)
Le futur proche et le futur simple

NOITE ( T. 3201)
Trabalho individual - Mon
emploi du temps (2
pontos)
Teste verbos (2 pontos)
Prova (6 pontos)



MANHÃ (T. 1201)
Pronomes relativos
Pronomes possessivos
Subjuntivo presente

TARDE ( T.2202)
Pronomes relativos
Pronomes possessivos
Subjuntivo presente

MANHÃ (T. 1201)
Trabalho em grupo- Filme
Samba ( 4,0) + prova
individual (6,0)

TARDE ( T.2202)
Trabalho em grupo- Filme
Samba ( 4,0) +prova
individual (6,0)

GEOGRAFIA MANHÃ

1. Teoria do Sistema Mundo e as categorias
países centrais, periféricos e semiperiféricos

2. O ordenamento de forças geopolíticas pós
Guerra Fria:
2.1 A contestação da hegemonia dos EUA e a
construção de um mundo multipolar
2.2 A emergência da China e as
transformações no cenário global
2.3 Rússia e os antecedentes da Guerra da
Ucrânia

TARDE E NOITE
- Exposição dos Gêmeos e a relação com as
categorias de Milton Santos sobre
Globalização (APENAS PARA O TURNO DA
TARDE)
- Teoria do Sistema Mundo e as categorias
países centrais, periféricos e semiperiféricos
- Conceitos iniciais de Geopolítica (Estado,
Território, Soberania Nacional, Tipos de
Poder)
- Composição do Conselho de Segurança da
ONU e a relação com as forças geopolíticas
atuais (ascensão das potências regionais)
- Geopolítica estadunidense.

MANHÃ

Prova: 6,0
Estudo dirigido (em
dupla/em sala): 2,0
Trabalho com texto e
mapa: 2,0

TARDE

Prova: 4,0
Redação exposição
Gêmeos: 2,0
Pesquisa ONU -
dupla/trio: 2,0
Trabalho Moodle -
individual: 2,0

NOITE

Prova: 4,0
Pesquisa ONU -
dupla/trio: 3,0
Trabalho Moodle - dupla:
3,0

HISTÓRIA MANHÃ E TARDE

Vinda da família Real para o Brasil

MANHÃ



Período Joanino
Independência do Brasil
primeiro Reinado
Segundo reinado

NOITE

Período Joanino

Independência do Brasil

Primeiro Reinado

Segundo Reinado: período regencial

Estudos dirigidos -
valor 3,0 pontos
Trabalho
interdisciplinar História
e Sociologia em grupo
- 3,0 pontos
Prova - 4,0 pontos

TARDE

Estudos dirigidos -
valor 3,0 pontos
Trabalho de História
em grupo - 3,0 pontos
Prova - 4,0 pontos

NOITE

-Trabalho em grupo (3,0
pontos)
- Trabalho em grupo (3,0
pontos)
- Prova (4,0 pontos)

INGLÊS 2a série - turma 1205  - Unit 8 - A
Matter of Time - vocabulário,
multi-word verbs, future will/be going
to.

turmas 2204 e 3201: Vocabulário das
Units 7 e 8 - The power of music e A
matter of time - Comparative and
Superlative Forms, Future with will and
going to, Pronoun reference, Multi-word
verbs

turma 1205: Prova (6,0)
+ 1 produção escrita ou
oral, que pode ser feita
individualmente, em
dupla, em trio ou em
grupos de até 5 pessoas
(3,0) e o visto do
caderno (1,0).

2a série - turmas 2204 e
3201
Trabalho - 4,0 pontos -
Peça de teatro baseada
em roteiro de um filme em
Língua Inglesa
Prova - 6,0 pontos -



MATEMÁTICA Manhã: Função logarítmica, Pirâmides,
Cilindros, Cones e Esferas.
Tarde: Pirâmides, Cilindros, Cones e
Esferas e problemas com funções
logaritmicas.
Noite: Prismas, pirâmides, cilindros,
cones e esferas.

Manhã: Teste individual
com consulta valendo 2
pontos; Teste individual
(ou em dupla) com
consulta valendo 2
pontos. Prova (6 pontos).
Tarde: Grupos de estudos
e trabalhos variados com
consulta valendo 1 ponto
para se tomar as 4
maiores notas, e prova
valendo 6.
Noite: Trabalho (1 ponto),
minitestes (somando 3
pontos), prova (6 pontos).

PORTUGUÊS Manhã
● Naturalismo;
● "O Cortiço" (Aluísio Azevedo);
● "Becos da Memória" (Conceição

Evaristo);
● Orações coordenadas;
● Orações subordinadas.

Tarde/Noite
● Naturalismo;
● "O Cortiço" (Aluísio Azevedo);
● "Becos da Memória" (Conceição

Evaristo);
● Pontuação;
● Crase;
● Orações subordinadas.
● Operadores argumentativos

Manhã
5,0 Prova
3,0 Trabalho em grupo
2,0 Produção Textual

Tarde/Noite

5,0 Prova + 2,0 Produção
Textual + 3,0 Seminário
"Becos da Memória"

QUÍMICA Cálculo estequiométrico
Cadeias carbônicas
Funções orgânicas
Combustíveis

Laboratório e avaliações
não formais ( 4,0) ;
Prova (6,0)

SOCIOLOGIA - Os conceitos de gênero, sexo e
- sexualidade;
- Patriarcado e dominação

masculina;
- Heteronormatividade;
- Movimentos feministas.

Prova: 5,0 pontos

Trabalhos/ demais
avaliações: 5,0 pontos




