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RELATÓRIO (Art. 9º, § 4º - Portaria 1021, de 27/03/2019) 
 

TURMAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
DATA VALOR CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
PEDAGÓGICAS PARA A 

RECUPERAÇÃO PARALELA 
IN202, 
1201 e 
1205 

Prova escrita 
 

03 a 
10/12 

6,0 Será avaliada a capacidade de: 
 Compreender o gênero como uma construção 

social, desnaturalizando os papeis sociais a ele 
relacionados. 

 Refletir criticamente sobre as violências 
associadas ao gênero e construir um repertório 
de práticas viáveis para combatê-las. 

 Diferenciar sexo biológico, orientação sexual e 
identidade de gênero. 

 Identificar o patriarcado como estrutura social 
e matriz de práticas de opressão de gênero. 

 Reconhecer os movimentos feministas e 
LGBTI+ como lutas para a construção de uma 
sociedade democrática 

 Conhecer os conceitos e noções: gênero, sexo, 
sexualidade, patriarcado, dominação 
masculina, masculinidade hegemônica, 
heteronormatividade, cisnormatividade, 
interseccionalidade, androcentrismo. 

Material para estudo: Livro didático, anotações de 

Correção da própria prova com 
justificativas; revisão da matéria. 

ANO LETIVO:  2019 
CERTIFICAÇÃO: 3ª 
SÉRIE: 2ª/EM 



aula e vídeos assistidos em sala de aula. 

Debates 31/10 a 
30/11 

4,0 Os temas de debates serão escolhidos pelas turmas, 
dentro do grande tema “Gênero e Sexualidade”. 
Nos debates serão avaliadas as capacidades de 

ouvir (manter silêncio e atenção quando o outro 
fala; respeitar visões divergentes) e de falar 

(pesquisar, produzir bons argumentos, articulá-los 
em falas consistentes). Cada estudante deverá 

entregar por escrito a sua fala inicial. 
Intervenções no espaço escolar 

(2ª chamada) 
 

08/12 4,0 Cada grupo deverá produzir uma intervenção no 
espaço escolar de maneira a combater as 

violências de gênero. Os grupos poderão escolher 
que violências especificamente irão enfatizar, e 
precisarão produzir uma intervenção que esteja 

voltada para a comunidade escolar (com 
sensibilidade para o público) e que possa disparar 

reflexões sobre o tema. 
 
 
 


