
 

PONTOS NODAIS – 3ª CERTIFICAÇÃO 

1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 

  

ARTES VISUAIS Conteúdo: - Arte Conceitual / Arte Contemporânea / Linguagens Artísticas: 

Tradicionais, Modernas e Contemporâneas.  

Metodologia de avaliação: Trabalhos práticos realizados em sala de aula no 

valor de até 6 ptos / Estudo dirigido no valor de até 4 ptos. 

 

ED. MUSICAL - Música: conceitos e problematização numa perspectiva cultural; 

Parâmetros do Som (Altura, duração, intensidade e timbre) – definição e 

classificação, elaboração musical (ritmo e melodia); 

- Texturas (Monofonia, Homofonia e Polifonia); 

- Hino Nacional Brasileiro e Hino dos Alunos do Colégio Pedro II 

 

Instrumentos de avaliação:  

Turmas 1101, DS107, 2102 e ADM108: prática de conjunto: 3 pontos; teste 

de percepção musical: 2 pontos; prova escrita: 4 pontos; trabalho escrito: 

0,5 pontos; participação e assiduidade: 0,5 ponto  

   

Turmas 1103 e 1105: prática de conjunto: 3 pontos; teste de percepção 

musical: 2 pontos; prova escrita: 4 pontos; participação e assiduidade: 1 

ponto  

 

ESPANHOL  1105-2102: (Temática: A relevância do papel da mulher na sociedade atual / 

Pretérito indefinido/pretérito perfecto simple – marcadores temporais - 

profissões) - Atividades 19 – 25. 

Metodologia da avaliação: Prova (6,0) + Trabalhos (4,0) 

 

FRANCÊS  -Francofonia e diversidade 

 -Relatar e ordenar ações no passado 

 -Plus-que-parfait 

 -Pronomes relativos simples: qui e que (revisão), où e dont 

 -Cidade 

 -Descrever e indicar localização 

 - Pronomes demonstrativos 

 -Pronomes COD (complément d’objet direct) e COI (complément d’objet 

indirect) 

 -Expressão da causa e da consequência 

 

INGLÊS CONTEÚDOS 
 2102: 



- Interpretação de textos 

- Present Simple 

- Present Continuous  

- Relative pronouns 

 

ADM108: 

- Interpretação de textos  

- Present Simple 

- Present Continuous 

 

1101 e DS 107: 

 Interpretação de textos 

 Simple Past  

 Past Continuous  

 Conectivos  

 Imperativo  

 Vocabulário e interpretação de texto. 

 

 

AVALIAÇÕES: 

- ADM 108 e 2102: 

 Atividades de gramática e leitura : 3,0 

 Engajamento: 1,0 

 Prova: 6,0  

 

1101 e DS 107: 

 Engajamento: 1,5 

 Teste: 2,5 

 Prova: 6,0 

PORTUGUÊS 1. Barroco brasileiro 

2. Arcadismo brasileiro 

3. Morfologia composição  

4. Argumentação 

METODOLOGIA: Prova: 4,0; Produção textual: 3,0; Avaliação de leitura / 

literatura: 3,0 

FILOSOFIA  Textos: “O que é filosofia antiga?” (Pierre Hadot); “A filosofia de Sócrates” 

(Carlos Bezerra); “A ética da serenidade” (Renato Noguera) – questão extra 

da prova. 

  

Conceitos: Paideia; Areté; Sofística; Democracia; Método socrático; 

Autoconhecimento; Filosofia; Diálogo; Senso Crítico.  

 

Avaliações: Trabalhos (5,0) + Prova objetiva e discursiva (5,0) 

 

GEOGRAFIA Turmas 1101, 1103, 1105, 2102 e DS107: 

Conteúdo: 



1. Definição e aplicação dos conceitos básicos da Geografia (espaço, lugar, 

região, território e rede); 

2. Calcular escalas cartográficas; 

3. Calcular fusos horários; 

4. Leitura e interpretação de mapas, tabelas, gráficos; 

5. Definição de situações de risco; 

6. Identificação dos tipos de riscos e espaços de risco; 

7. Definição e identificação das causas e consequências de ilhas de calor, 

desertificação, abalos sísmicos, vulcanismo, tsunamis, deslizamentos de 

encostas e inundações; 

8. Definição e identificação das causas e consequências das migrações de 

crise. 

 

Estratégias de avaliação: 

Seminários sobre riscos e espaços de risco - 2,0 pontos; 

Trabalho criativo em grupo sobre temáticas de riscos - 2,0 pontos; 

Atividades em sala (extra); 

Prova (6,0 pontos). 

 

Turma ADM108: 

Conteúdo: 

1. Definição e aplicação dos conceitos básicos da Geografia (espaço, lugar, 

região, território e rede); 

2. Calcular escalas cartográficas; 

3. Calcular fusos horários; 

4. Leitura e interpretação de mapas, tabelas, gráficos; 

5. Definição de situações de risco; 

6. Identificação dos tipos de riscos e espaços de risco; 

7. Definição e identificação das causas e consequências de ilhas de calor, 

desertificação, abalos sísmicos, vulcanismo, tsunamis, deslizamentos de 

encostas e inundações. 

 

Estratégias de avaliação: 

Seminários sobre riscos e espaços de risco - 4,0 pontos; 

Prova (6,0 pontos). 

 

HISTÓRIA  - Colonização portuguesa na América do Sul: sociedade, organização política 

e economia nos séculos XVI E XVII. 

 

SOCIOLOGIA Turmas 1101, 1103 e 1105 

 Conceito de Ideologia  

Ideologia como Falsa Consciência  

Ideologia como visão de mundo  

Hegemonia e Contra hegemonia  

 Indústria Cultural  



 Sociedade do Espetáculo 

Turmas ADM108, DS107 e 2102 

 

- Trabalho e Ideologia: uberização, tecnologias e alienação 

- O conceito de ideologia e suas abordagens na sociologia 

- Indústria Cultural e Meios de comunicação em massa 

- Resistências culturais: o caso dos Racionais Mcs 
 

BIOLOGIA  Ácidos Nucléicos (DNA e RNA) 

 Síntese de Proteínas (Transcrição, Código genético e Tradução) 

 Divisão Celular (Ciclo celular, mitose e meiose) 

 

 

FÍSICA - Espelhos planos; 

- Espelhos esféricos; 

- Refração; 

- Lentes; 

- Olho humano (óptica da visão) 

 

QUÍMICA (Prof. 

Lucas Fagundes)  

- Interações Intermoleculares  

- Número de Oxidação (NOX)  

- Dissociação e Ionização 

- Ácidos e Bases de Arrhenius 

- Sais e reações de Neutralização 

- Óxidos 

- Reações Inorgânicas (exemplos de sala de aula) 

 

QUÍMICA (Prof. 

Marcos Guedes)  

Turmas: ADM108, 

DS107 e 2102 

- Geometria e Polaridade Molecular 

- Interações Intermoleculares  

- Número de Oxidação (NOX)  

 

 

DESENHO 

 

sistemas de projeção 

Desenho isométrico e cavaleiro 

Geometria Descritiva 
 

MATEMÁTICA 1101, 1103, 1105, 2102 e ADM108 

MAT 1 – Função afim e função quadrática (Lei de formação, zeros da função, 

análise das imagens, tipos de gráficos, reconhecimento e utilização dessas 

funções em situações similares às concretas). 

 

1101, 1103, 2102 e ADM108 

MAT 2 – Lei dos senos e lei dos cossenos; circunferência trigonométrica, 

sinais e limites de seno, cosseno e tangente; ângulos em radianos; redução 

ao 1° Q. 

 

1105  

MAT 2 – Trigonometria no Triângulo Qualquer (Seno e cosseno de ângulos 



obtusos, Lei dos Senos e Lei dos Cossenos) e Ciclo Trigonométrico (Seno e 

Cosseno e redução ao primeiro quadrante). 

 

DS 107 

Função Quadrática 

 

ADM 108 (Mat. Financeira) 

Estatística 

 

  

 

DISCIPLINAS DO INTEGRADO (ADM / DS) 

 ICC  Métodos JavaScript para manipulação de strings  
 CharAt()  

 split()  

 replace()  
 IndexOf() 

  lenght Caractere de escape “\”  

 slice(start, end)  
 substring substr 

 toUpperCase()  

 concat()  

 trim()  

 charCodeAt() 
 

 

 LPI Matrizes com a linguagem C#: 

 Declaração de Matrizes. 

 Leitura e escrita de Matrizes.  

 Manipulação de matrizes. 

 

 INFOADM 1  LibreOffice Calc: 

- Conceito de planilha, células, linhas e colunas; identificação de célula por 

letra e número (referência). 

- Como adicionar, renomear, proteger, excluir, duplicar, mover e alterar cor 

de novas planilhas dentro de um mesmo documento. 

- Formatação de texto: fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado 

(entre outras), cor da fonte, cor de fundo, alinhamento, moldar texto, pincel 

de formatação. 

- Formatação de células, linhas e colunas: selecionar células, mesclar células, 

bordas, ajustar tamanho de células, linhas e colunas, inserir e excluir linhas e 

colunas, cor de fundo da planilha. 

- Inserção de figuras. 

- Formatação dos dados das células: formatar como número, porcentagem, 

moeda, data, hora, científico ou fração. 

 



 REDAÇÃO OFICIAL 

(somente 

ADM108) 

 - Resenha crítica 

- Texto dissertativo-argumentativo  

- Mecanismos de coesão (sequencial e referencial) 

- Estratégias de impessoalização do texto 

 

  

 

 



 

PONTOS NODAIS – 3ª CERTIFICAÇÃO 

2ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 

  

 

ESPANHOL 

Turmas: 1205 e 2204. Conteúdo: Possessivos – Futuro imperfecto de 

indicativo - Perífrase de futuro. Atividades 18-25. 

Metodologia da avaliação: Prova (6,0) + Trabalhos (4,0) 

  

 

FRANCÊS 

-Pronomes relativos (qui, que, où, dont) 
-Subjonctif présent 
-Futur simple 
- Plus que parfait (reconhecimento) 
  

 

INGLÊS 

CONTEÚDOS: 

 Simple Past;  

 Present Perfect; 

 Verbos modais;  

 Conectivos;  

 Vocabulário e interpretação de texto. 
AVALIAÇÕES: 

 Engajamento: 1,5 

 Teste: 2,5 

 Prova: 6,0 
  

PORTUGUÊS (TURMAS: 1201, 1203, 1205, 2204, DS206) 

Uso dos pronomes relativos: que, quem, o/a qual, cujo, onde, como 

Orações adjetivas: explicativas e restritivas 

Valores semânticos das conjunções coordenativas e subordinativas 

adverbiais 

Machado de Assis, princípios do Realismo e do Naturalismo na literatura 

brasileira 

METODOLOGIA: Prova: 4,0 ;  Trabalho: 3,0 ; Redação: 3,0 

  

(TURMA 2202) 

Orações coordenadas e subordinadas adverbiais 

Machado de Assis, princípios do Realismo e do Naturalismo na literatura 

brasileira 

METODOLOGIA: Prova: 4,0;  Trabalho: 3,0; Redação: 3,0 

FILOSOFIA - Temas, questões e conceitos:  direitos naturais; contrato social; 

estado de natureza; colonialismo e contra colonialismo; direito de 

propriedade e direito de território; distinção entre bem viver e viver 

bem. 



 

- Textos: Texto II da apostila, “Discurso sobre a origem da 

desigualdade entre os homens”, de Jean-Jacques Rousseau; Texto III 

da apostila, “Do Contrato Social”, de Jean-Jacques Rousseau; Texto 

“Somos da Terra”, de Antônio Bispo dos Santos.  Materiais didáticos 

de apoio disponíveis na plataforma. 

 

- Avaliações: Trabalho 1 (3,0 pontos + 1,0 ponto extra) + Trabalho 2 

(2,0 pontos) + Prova (5,0 pontos). 

  

GEOGRAFIA Turma ADM208: 

Conteúdo: 

1. Definição e caracterização da Indústria 4.0; 

2. Identificação das causas e consequências da Indústria 4.0; 

3, Diferenciação entre Hard Power e Soft Power no mundo globalizado; 

4. Definição de situações de risco ambiental, guerras, conflitos e disputas 

territoriais; 

5. Identificação dos tipos de riscos e espaços de risco; 

6. Riscos ambientais e disputas territoriais no mundo contemporâneo (casos 

estudados em África, Oriente Médio, Extremo Oriente, União Europeia, Ásia 

Meridional e América Latina). 

 

Estratégias de avaliação: 

Seminários sobre riscos e espaços de risco - 2,0 pontos; 

Trabalho criativo em grupo sobre temáticas de riscos - 2,0 pontos; 

Atividades em sala (extra); 

Prova (6,0 pontos). 

  

HISTÓRIA Brasil Imperial: processo de independência, Primeiro Reinado, Regências, 

Rebeliões do Período Regencial, Segundo Reinado e Crise do escravismo. 

  

SOCIOLOGIA Turmas 1201 e 1205 

 Introdução ao estudos de gênero nas ciências sociais 

 Visão naturalista da sexualidade  

 Patriarcado (Silvia Federeci) 

 1ª e 2ª ondas do movimento feminista 

 Angela Davis: ideologia da feminilidade 

Turmas 1203, 2202, 2204, DS206 e ADM208 

*Como essas turmas ficaram sem professor de sociologia durante a 

maior parte do trimestre, elas não farão semana de provas. Em vez disso, 

terão aulas sobre a matéria do trimestre e serão avaliadas por trabalhos 

em sala e/ou para casa. 

Pontos nodais do trimestre: 

 O conceito de gênero nas Ciências Sociais 

 Patriarcado 



 Violências de gênero (machismo, homofobia, e transfobia) 

 Movimentosfeministas e LGBTQI+ 

 Interseccionalidades 

 Heteronormatividade 
  

BIOLOGIA -Fisiologia Animal Comparada: Sistema Respiratório, Sistema Circulatório, 
   Excreção 
 -Fisiologia Humana: Sistema Respiratório, Sistema Circulatório, Sistema 
Excretor e Coordenação Hormonal 
  

FÍSICA - Trabalho de uma força; 

- Energia mecânica; 

- Sistemas mecânicos conservativos e não conservativos; 

  

QUÍMICA Físico-Química: Turmas 1203, 1205, 2202, 2204, ADM208 - Soluções: 

Solubilidade, Unidades de Concentração, Diluição e Mistura de Soluções de 

mesmo soluto.  

Química-Orgânica: Turmas 1201, 1205 - Funções Orgânicas Oxigenadas 

(álcool, fenol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster e sais 

orgânicos) e Funções Orgânicas Nitrogenadas (aminas e amidas).  

DESENHO Sólidos de revolução em Épura 

Seção plana e curvas cônicas 

  

MATEMÁTICA 1201 

Funções Logarítmicas; 

Resolução de equações envolvendo Logaritmos; 

Problemas envolvendo logaritmos; 

Cilindros: Área da superfície, volume e problemas. 

Pirâmides: Área da superfície, volume e problemas. 

 

2202: 

Problema de 2o grau e exponencial; 

Logaritmo: definição, propriedades e problemas; 

Cubo e paralelepípedo; 

Prismas em geral: áreas e volume; 

Cilindros: áreas e volume; 

Pirâmides: relação entre elementos. 

 

2204 e ADM 208 

Cilindros - Área da superfície e Volume 

Pirâmides - Área da superfície e Volume 

Cones - Área da superfície e Volume 

 

1203 e 2305 

Funções Logarítmicas; 

Resolução de equações envolvendo Logaritmos; 

Problemas envolvendo logaritmos; 



Pirâmides: Área da superfície, volume e problemas. 

Cone: Área da superfície, volume e problemas. 

Esfera: Área da superfície, volume e problemas. 

 

DS 206 

Logaritmo 

Progressões Aritméticas 

  

DISCIPLINAS DO INTEGRADO (ADM / DS) 

 LPII   Trabalhando com listas 

 Lidando com conjuntos 

 System.IO 

 Manipulação de strings 

 Conectando um BD MySql no Visual Studio 

Banco de dados 

 

  

 SQL - Consultas: 

 Condições 

 Alias 

 Eliminando resultados repetidos 

 Operadores de comparação e operadores lógicos 

 Operador Like 

 Operador IN 

 Operador BETWEEN 

 Ordenar resultado 

 Funções Built-in do MySQL 

 Literais e Expressões aritméticas 

 Funções de grupo 

 INNER JOINS  

 Subconsultas 

 

 INFOADM2 

 Excel 

 Formatação Condicional. 

 Criação de Gráficos 

 Função SE 

 

 

 



 

PONTOS NODAIS – 3ª CERTIFICAÇÃO 

3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 

  

ESPANHOL Turmas 1301 e 2302: 

Modo condicional (formas e usos) e Pretérito Imperfeito do Subjuntivo 

(formas e usos). Apostila – unidade 16 a 20. 

Vocabulário: cultura dos povos originário das Américas e cultura afro-

brasileira. 

Prova = 6,0 e trabalho = 4,0  

FRANCÊS  

-Articular orações e partes de um texto 
-Conectivos e relações lógicas (causa, consequência, finalidade e 
concessão/oposição) 
-Passé Composé, imparfait , plus-que-parfait, futur simple 
-Expressar hipóteses (si + présent / futur simple)  

INGLÊS CONTEÚDOS: 

- Interpretação de texto 

- Present Perfect & Simple Past 

- Present Perfect Continuous 

- Past Perfect 

- Linking Words 

- Suffixes & Prefixes 

 

AVALIAÇÕES: 

Atividades de gramática e leitura: 4,0 

Prova: 6,0  

PORTUGUÊS Modernismo 

Coesão textual (uso de conectivos e de processos de referenciação) 

Figuras de linguagem  

Funções da Linguagem 

METODOLOGIA: Prova: 6,0; Redação: 4,0 

FILOSOFIA - Filosofia da Arte 

- Mass media; cultura de massa; cultura superior; cultura popular. 

- Referência: Apocalípticos e Integrados, Umberto Eco.  

GEOGRAFIA - Sistemas agrícolas no Brasil;  

-Estrutura fundiária brasileira;  

- Urbanização mundial e brasileira;  

- Conceitos de Geografia Urbana;  

- Rede urbana brasileira;  

- Organização interna da cidade 

  



HISTÓRIA - Guerra Fria 

- Brasil republicano: Era Vargas ao golpe de 64 

  

SOCIOLOGIA Turmas DS305 e 2302 
 
*Como essas turmas ficaram sem professor de sociologia durante a maior 
parte do trimestre, elas não farão semana de provas. Em vez disso, terão aulas 
sobre a matéria do trimestre e serão avaliadas por trabalhos em sala e/ou 
para casa. A temática principal do trimestre será a Sociologia do meio 
ambiente. 
 
Turma DS306 
O departamento nesse trimestre prevê uma liberdade de currículo, de modo 
que as atividades se organizarão em debates contemporâneos. A avaliação se 
dividirá na nota dos debates e na nota da prova, que estará baseada nos 
temas dos debates a serem escolhidos pela turma. 
 
Demais turmas (Prof. Vinícius) 
 
Continuação das apresentações dos grupos referentes às formas e sistemas 
de governos dos países escolhidos pelos respectivos estudantes; 

 Conversas sobre política contemporânea no Brasil; 

 Discussão acerca do documentário “Verdade”, sobre a formação 
da Comissão da Verdade e a violação de direitos humanos 
durante a ditadura civil-militar brasileira. 

 

  

BIOLOGIA Reprodução Humana:  

- Sistema Reprodutor masculino e feminino 

- Ciclo ovariano e uterino 

- Métodos Contraceptivos 

- Gravidez 

- Gametogênese 

  

FÍSICA - Circuitos elétricos básicos; 

- Imãs; 

- Força magnética em cargas em movimento. 

  

QUÍMICA  Equilíbrio Químico 

 Equilíbrio iônico (pH e pOH) 

 Hidrólise Salina (qualitativo) 

 Eletroquímica (Pilha) 

 Reconhecimento de Funções Orgânicas 

 Isomeria Plana e Espacial 

 Propriedades Físicas de Compostos Orgânicos 

MATEMÁTICA - Matemática Financeira 

- Análise Combinatória 

- Probabilidade 

  



 

DISCIPLINAS DO INTEGRADO (ADM / DS) 

  

LPIV (DS305) 
  Crítica de dados 

               Definição dos tipos de dados de entrada 

               Verificação dos dados de entrada 

 Tratamento de exceções 

               Uso do bloco try/catch 

 

LPIII (DS305 e 

DS306) 

  

  Criação de página de login com validação e cookie;  

  Hospedagem e envio de email com PHP 

 Sessões 

 

Engenharia de 

Software 

  

  Finalização do Projeto Final 

                Crítica de dados 

                Relatório 

 Apresentação do Sistema codificado 

 

 

 LPIV (DS306) 

  Projetos CRUD em C# com conexão a banco de dados MySql via 

visual Studio. 

 Métodos de conectar e desconectar ao banco de dados. 

 Métodos para buscar e inserir no banco de dados 

 

 

 


