
3ª série do Ensino Médio

Planilha de conteúdos e avaliações – 3ª Certificação – 2022

DISCIPLINA CONTEÚDO AVALIAÇÃO

BIOLOGIA Manhã, Tarde
- Sucessão ecológica
- Evolução e evidências da evolução
- Genes letais
- Heredograma
- Polialelia
- Herança ligada ao sexo
- Engenharia genética e biotecnologia

Noite:
- Parasitoses
- Sucessão ecológica
- Fundamentos de hereditariedade
- Genética : 1ª e 2ª Lei de Mendel
- Probabilidade e heredograma
- Herança ligada ao sexo

Manhã e Tarde:
Trabalhos: 2,0
Laboratório: 2,0
Prova: 6,0

Noite:
Exercícios de
fixação: 1,0
Estudo dirigido: 2,0
Práticas laboratório:
2,0
Prova: 5,0

ESPANHOL - Compreensão leitora
- Conectores (conjunções)
- Pretérito Imperfeito do subjuntivo

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

Noite: atividade 21
(2,0) + Atividade 22
(2,0) = 4,0 pontos

- PROVA
INDIVIDUAL
= 6,0 pontos

FILOSOFIA Noite: Ailton Krenak; crítica à colonialidade
eurocêntrica; valorização da diversidade de filosofia
indígenas; Tarthang Tulku; budismo tibetano;
consequências de um trabalho de bom grado

Noite: trabalho de
escrita de uma carta
sobre um livro valendo
3; refazer a prova
valendo 0.5;



autoavaliação valendo
0.5; prova valendo 6.

FÍSICA Eletrodinâmica.
Termodinâmica.
Eletromagnetismo.
Eletrostática.

Prova 6,
laboratório 2,
testes e trabalhos 2

FRANCÊS (turmas: 1301/2302)

- Os conectores lógicos para expressar relações
de: causa, consequência, finalidade, oposição
e concessão,

- Os tempos verbais : présent, passé composé,
imparfait, plus-que-parfait, futur simple

- Expressar hipóteses

NOITE - (turma 3301)
Os artigos “partitifs” (DU, DE L’, DE LA, DES)
A Gastronomia francesa
Expressões de quantidade (peu de, assez de,
beaucoup de, trop de, un morceau, une tranche, un
kilo, une bouteille, un paquet, une tablette)

- Pronome en

- Le Passé Composé (formas afirmativa e negativa)

3a série (1301/
2302):

trabalho
individual à
partir do filme
"Le prénom" (4,0)
+ prova
individual: (6,0)

NOITE (turma 3301)
Teste (Passé
Composé / Partitifs) 4
pontos
Prova (6 pontos)

GEOGRAFIA Turmas Manhã e Tarde (Prof. Pedro)

Processo de Urbanização no Mundo
➔ Tendências principais
➔ Megacidades e Cidades Globais

Urbanização Brasileira
➔ Delimitação Rural-Urbano no Brasil
➔ Tendências Históricas e Regionais da

Urbanização Brasileira
➔ Metropolização e Desmetropolização
➔ Regiões metropolitanas
➔ Crescimento urbano, periferização e

segregação socioespacial
➔ Região Metropolitana do Rio de Janeiro:

características gerais

Noite

-Modernização do campo (Revolução Verde)
- Revolução verde e suas contradições
- A questão agrária

Turmas Manhã e
Tarde (Prof. Pedro)

Prova: 6,0
Trabalho: 4,0

Noite
Prova: 6,0
Resenha
documentário: 2,0
Trabalho Moodle: 2,0

HISTÓRIA MANHÃ E TARDE

1. A ordem internacional e a Guerra Fria:

MANHÃ E TARDE



1.1. Características e desdobramentos da Guerra
Fria.
1.2. O fim dos Impérios europeus na África e em
regiões da Ásia. Quadro Geral dos movimentos
de libertação na África.
2. Brasil:
2.1. República Liberal Democrática (1945-1964):
instabilidade política e institucional (impasses e
confrontos); modelos de desenvolvimento; a
organização partidária, e as alianças / oposições
entre as forças sociais.
2.2. Resumo de a implantação do Estado
Autoritário /
ditadura militar (1964-1984/85): o binômio
Segurança Nacional e Desenvolvimento / o
“autoritarismo modernizador”).

NOITE
República democrática (1946-1964)
Ditadura Militar

Trabalho – valor 6,0
pts.:
* Trabalho em dupla:
questões objetivas
sobre os conteúdos
da 3ª certificação
(indicados),
acrescidos da
discussão
racismo e gênero em
diferentes
temporalidades
históricas; da
questão da
terra no Brasil, e da
reflexão sobre a
contemporaneidade.

Observação: O
trabalho foi postado
no Moodle, com a
folha de respostas a
ser entregue
presencialmente
pelos
estudantes,
conforme combinado
com as turmas da
manhã e tarde.
Prova – 4,0 pts.

NOITE

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

INGLÊS 3º ano (manhã turma 1305): Unidades 11 e 12.
Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past
Perfect, Third Conditional. Gêneros textuais
trabalhados em aula e no livro didático.

turma 1305:
Avaliação: Prova
(6,0) + Teste em
duplas (3,0) +
Simulado - do livro
(1,0)



3a série turmas 2304 e 3302: Vocabulário da Unit
12 Everybody is different + Street Art - Present
Perfect X Past Simple, Present Perfect
Continuous

turmas 2304 e 3302
Trabalho - 4,0 pontos
- Trabalho em grupo
sobre Eating
Disorders
- Prova - 6,0 pontos

MATEMÁTICA Manhã, tarde e noite: Sistemas e Geometria
Analítica

Manhã: Teste em
dupla com consulta
(4 pontos) + Prova (6
pontos).
Tarde e noite: Mini
testes com consulta
(somando 4 pontos)
+ Prova (6 pontos).

PORTUGUÊS Manhã (Profª Marta Rodrigues)

● Funções da linguagem
● Figuras de linguagem
● Variações linguísticas
● 3ª geração do Modernismo:

características, autores e obras
● Concretismo
● Poesia Marginal / Geração Mimeógrafo
● Tropicalismo

Tarde: Modernismo - 3ª geração

Noite: Coletânea de textos em prosa da 3a
geração modernista e em versos da 2a
geração modernista

Concordância, crase, regência (disponíveis
no Moodle)

Manhã
➔ Redação: 4.0

pontos
➔ Prova: 6.0

pontos

Tarde: prova (5,0) +
trabalho (5,0)

Noite: Trabalho de
literatura 5,0
Trabalho de redação
(ponto extra)
Prova 5,0

QUÍMICA Cinética Química
Equilíbrio Químico
Pilhas
Termoquímica
Funções Orgânicas
Isomeria

Laboratório e
Avaliações
não-formais ( 4,0) ,
Prova (6,0)



SOCIOLOGIA - Política e Estado;
- Movimentos sociais.

Prova: 5,0 pontos

Trabalhos/ demais
avaliações: 5,0
pontos


