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SEGMENTO Ensino Médio ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Arte PROFESSOR (A) Vanessa Oliveira  

ANO/SÉRIE 1ª série TURNO  Manhã 

 

A) OBJETIVO  

Desenvolver estudos sobre os meios de reconhecimento da Arte, 

considerando as relações existentes entre Arte, consumo e diversidade 

cultural. 

B) TEMAS  

Arte e consumo  

 Movimentos artísticos que possuem o consumismo e a cultura de 

massa como eixo conceitual e expressivo. 

 Ressignificação de obras de arte. 

 Artes Visuais e Artes Aplicadas. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala  

Ter sempre em mãos todo o material solicitado pela professora. 

Atentar para as informações e comentários dos colegas e professora, 

fazendo anotações das informações de maior relevância. 

Seguir as propostas de cada atividade prática e procurar explorar, ao 

máximo, o seu potencial criativo. 

Nas atividades em duplas ou em grupos, cumprir com sua parte individual, 

propondo novas ideias e ajudando seu grupo naquilo que for preciso. 

Participar ativamente das aulas, contribuindo com os debates sobre os 

temas propostos, trazendo dúvidas, reportagens interessantes, textos ou 

outros recursos que possam ser utilizados durante as aulas, mediante uma 

análise prévia da professora. 
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Em casa 

Rever o conteúdo dado durante a aula, anotando suas principais dúvidas e 

questionamentos para serem sanados na aula seguinte. 

Fazer leituras dos textos indicados e as atividades para casa. Eles são 

imprescindíveis para a assimilação das práticas realizadas. 

Ao receber o retorno verbal ou escrito da professora sobre as produções 

realizadas, procurar completá-las ou refazê-las, quando for o caso. O 

esforço criativo está no seu empenho de avançar e ampliar a sua 

capacidade de conectar ideias. 

Realizar todas as etapas de planejamento e preparação do Projeto 

Criativo da etapa. 

Buscar o aprimoramento do olhar, realizando cotidianamente análises das 

imagens ao seu redor (sua relação com os estudos feitos em sala, seu 

objetivo/função etc.). 

D) AVALIAÇÃO  

Todas as propostas realizadas durante a etapa nas aulas de Arte, sejam 

elas exercícios, debates, eventuais provas ou trabalhos, consistem em 

momentos avaliativos. Serão instrumentos de avaliação durante a 3ª 

Etapa: 

 atividades, registros e pesquisas realizados em sala ou como para 

casa; 

 debates e atividades em grupo; 

 composição e organização do portfólio individual; 

 planejamento e execução do Projeto Criativo da etapa. 
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E) ATRIBUIÇÃO DE CONCEITOS 

Não há distribuição de pontos em Arte. O conceito final da etapa será 

determinado pelo avanço e envolvimento global do estudante no conjunto 

de atividades realizadas durante a etapa.  

Os conceitos utilizados para as avaliações, previstos no sistema acadêmico 

do Colégio Santo Agostinho – Contagem, são: ÓTIMO, MUITO BOM, BOM, 

SUFICIENTE e INSUFICIENTE, sendo que o conceito INSUFICIENTE 

corresponde ao desempenho inferior a 60% do total previsto para a etapa. 
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Biologia PROFESSOR(A) Luiz Henrique de Oliveira 
Reis 

ANO/SÉRIE 1ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS GERAL 

O estudo dos microrganismos e sua relação com a saúde pública deverá, 

permitir aos alunos um conhecimento sobre os microrganismos e suas 

relações com a saúde humana, além de proporcionar um entendimento 

sobre as doenças negligenciadas no Brasil, oportunizando a ampliação da 

compreensão do processo saúde/doença, fornecer elementos teórico-

práticos para buscar a melhoria da qualidade de vida, conhecer e discutir 

as políticas de saúde vigentes nas últimas décadas, o modelo do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

B) TEMAS / CONTEÚDOS 

Vírus 

 A estrutura dos vírus 

 Vírus de bactérias: os bacteriófagos 

 Ciclos reprodutivos dos vírus: Lítico e Lisogênico 

 Vírus e a saúde humana 

 Vacinas e soro 

 

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM 

 Identificar os Vírus como parasitas intracelulares obrigatórios. 

 Reconhecer as infecções virais, suas formas de transmissão, 

sintomas e profilaxia. 

 Diferenciar os ciclos de replicação viral no interior da célula 

hospedeira; 

 Reconhecer a importância da vacinação como método profilático 

eficaz na sociedade. 
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Procariontes 

 Diversidade morfofisiológicas em procariontes 

 Reprodução nas bactérias 

 As bactérias e a saúde humana 

 As bactérias e o tratamento de esgotos 

 

Protistas 

 Endossimbiose e evolução dos eucariontes 

 Classificação dos Protistas 

 Protozoários 

 Algas Protistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM 

 Reconhecer a importância das bactérias como organismos 

decompositores. 

 Identificar a importância das bactérias na indústria e na saúde. 

 Reconhecer as infecções bacterianas, suas formas de transmissão, 

sintomas e profilaxia. 

 Reconhecer a importância da vacinação como método profilático 

eficaz na sociedade. 
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C) PROCEDIMENTOS DE ESTUDO 

Em sala: Copiar as anotações feitas no quadro durante as aulas 

expositivas, participar das aulas práticas e elaborar os relatórios, fazer os 

exercícios e outras atividades propostas no prazo e da maneira solicitada 

pelo professor. 

Em casa: Fazer a leitura do capítulo estudado e rever as anotações feitas 

durante a aula, anotando as dúvidas, fazer as atividades propostas para 

casa.  

 

D) SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

AMABIS, José M. Fundamentos da biologia moderna – Vol. 3. São Paulo: 

Moderna, 2009. 

BIRMAN, E: UZUNIAM, A. Biologia – vol. 3. São Paulo: Harbra, 2008. 

Lopes, Sônia; Russo, Sergio Bio – Vol 2. São Paulo: Saraiva, 2017 

 

 

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM 

 Reconhecer a importância das algas como organismos produtores de 

matéria orgânica e oxigênio nos ecossistemas aquáticos. 

 Relacionar a utilização das algas na indústria alimentícia e de 

cosméticos. 

 Reconhecer a importância dos protozoários no funcionamento dos 

ambientes aquáticos e como indicadores de poluição. 

 Identificar as principais protozooses humanas brasileiras e formas 

de contaminação, sintomas e profilaxia. 

 Doenças Negligenciadas 

 Vacinas e Soros 
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Sites 

Planetabio – www.planetabio.com 

Instituto Biociência da USP – www.ib.usp.br 

Fiocruz - //agencia.fiocruz.br/doen%A7as-negligenciadas> 

Ponto Ciência – www.pontociencia.org.br 

FGV – www.ensinomediodigital.fgv.br 

 

E) AVALIAÇÃO:  

Atividades desenvolvidas em sala de aula  – 3,0 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliações – 2 provas de 12,0 pontos cada – 24,0 pontos 

Simulado – 5,0 pontos 

Práticas no laboratório – 3,0 pontos 
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Educação Física PROFESSOR (A) Eduardo Bregunci/ 
Leonardo Campos 

ANO/SÉRIE 1ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

 Experimentar, desfrutar e apreciar a pluralidade das práticas 

corporais, compreendendo suas características e a diversidade de 

seus significados vinculados à origem e à inserção em diferentes 

épocas e contextos socioculturais, sendo capaz de interpretar e 

recriar os valores, os sentidos, os significados e os interesses 

atribuídos às diferentes práticas. 

 Preservar manifestações da cultura corporal de movimentos de 

outras épocas como forma de constituir a memória cultural e torná-

la acessível às novas gerações. 

 Compreender a relação entre a prática de atividade física e a 

complexidade de fatores coletivos e individuais que afetam o 

processo de saúde/doença, reconhecendo os vínculos entre as 

condições de vida socialmente produzidas e as 

possibilidades/impossibilidades do cuidado de si e dos outros.  

 Compreender a origem e a dinâmica de transformação nas 

representações e práticas que se relacionam com as atividades 

corporais de tempo livre, saúde e educação do corpo, seus vínculos 

com a organização da vida coletiva e individual, bem como os 

agentes sociais envolvidos na sua produção. 

 

B) TEMAS  

 Jogos e brincadeiras populares: Diferentes formas de se jogar 

 Esporte e Saúde 

 Relaxamento e Autoconhecimento 
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C) OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Explicar e problematizar as relações entre esporte e aprendizagem 

de valores sociais. 

 Identificar os efeitos do doping no organismo durante as práticas 

esportivas. 

 Relacionar Doping e ética. 

 Reconhecer as implicações do treinamento em excesso ou falta de 

treinamento, da má alimentação, da busca excessiva por resultados 

(estéticos, atléticos), na qualidade de vida. 

 Identificar características de práticas corporais que promovem o 

relaxamento, o autoconhecimento, autocontrole, reorganização 

postural, respiração. 

 Relacionar os jogos e brincadeiras como possibilidades de lazer 

(fruição como espectador e participante, espaços para vivência, 

socialização). 

 Avaliar elementos favoráveis e contrários aos jogos eletrônicos. 

 Explicar a esportivização de jogos tradicionais. 

 Reconhecer os valores inerentes aos jogos cooperativos e 

competitivos. 

 Criar e recriar jogos e brincadeiras. 

 

D) AVALIAÇÃO 

Durante a etapa, o processo de ensino será avaliado através de diferentes 

instrumentos:  

Registro escrito, encenação pedagógica, observação e registro e 

autoavaliação. 

A obtenção do conceito do aluno partirá dos seguintes critérios:  

 Conceitual: 

 Debate: Jogos eletrônicos, consumo e valores 
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 Debate: Esporte e Doping 

 Simulado. 

 Atitudinal: 

 Empenho em todas atividades desenvolvidas. 

 Participação em todas atividades desenvolvidas. 

 Procedimental: 

 Capacidade de usufruir do jogo de maneira prática. 

 Autoavaliação. 
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SEGMENTO Ensino Médio ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Espanhol PROFESSORA Kelen Fausta das Neves Fróes 

ANO/SÉRIE 1ª série TURNO  Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

 

 Comunicar-se oralmente e por escrito. 

 Propor alternativas para solucionar problemas. 

 Argumentar de forma clara e coerente sobre temas diversos. 

 Analisar, interpretar e produzir textos em distintos gêneros. 

 Sintetizar informações e elaborar conclusão sobre determinado 

tema. 

 

B) CONTEÚDO/ TEMA 

 

 Problemas contemporáneos 

 Imperativo afirmativo / negativo – repaso 

 El consumismo 

 Verbos pronominales: pronombres reflexivos 

 Usos de ser y estar 

 Se de involuntariedad 

 Verbos de opinión – indicativo / subjuntivo 

 Voz pasiva / voz pasiva con se 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

 

Em sala  

Faça anotações durante as aulas expositivas; realize os exercícios e as 

atividades propostas; consulte o dicionário sempre que se fizer 

necessário; e participe das aulas por meio de perguntas, debates e 

análises de textos diversos. 
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Em casa 

Use o CD do livro didático; realize as tarefas; escute músicas; leia notícias 

e assista a noticiários na internet em espanhol; leia os textos 

complementares entregues em sala ou postados no ConeCSA; e tenha uma 

rotina de estudos organizada, buscando associar os conteúdos aprendidos 

em sala ao contexto em que são empregados. 

 

D) AVALIAÇÃO  

 

A avaliação constitui um momento para verificar tanto o desenvolvimento 

do processo de ensino como o de aprendizagem. 

O processo de avaliação dar-se-á por meio de duas provas, atividades de 

produção escrita e de expressão oral. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

 

 1ª avaliação: questões objetivas e discursivas - 12 pontos. 

 2ª avaliação: questões objetivas e discursivas - 12 pontos. 

 Atividade avaliativa individual “Película” – 6,0 pontos. 

 Atividade avaliativa em dupla “Produção Escrita” – 2,0 pontos. 

 Trabalho em grupo “Anuncio publicitario” – 3,0 pontos.  
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Filosofia PROFESSOR (A) Fernanda Figueiral 

ANO/SÉRIE 1ª série  TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS  

Compreender a filosofia através do pensamento aristotélico, verificando 

sua importância latente na história da filosofia. 

Fazer associação entre a filosofia aristotélica e o cotidiano, de forma a 

aproximar a vivência pessoal com a fundamentação teórica de tal 

pensador, diminuindo a distância entre o que é estudado e o que é vivido. 

B) TEMAS 

Filosofia Clássica 

a) Aristóteles – vida, obra e filosofia 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: Participações ativas nas situações de aprendizagem apresentadas 

por meio de questionamentos, resolução de situações-problemas, 

envolvimento nas atividades propostas e manutenção de atitude de 

curiosidade e responsabilidade. 

Em casa: Realização das tarefas orientadas para serem feitas em casa, 

como pesquisas, leituras, atividades, registros e outras. Manutenção de 

postura constante de estudo, registro e envolvimento.  

 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação será feita a partir de prova, trabalhos, simulado e no 

cotidiano, sendo possível analisar o desenvolvimento do aluno não só 

quantitativamente através das atividades avaliativas, como também por 

sua postura, responsabilidade e desenvolvimento em sala.  
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E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 

a) Avaliação: 1 avaliação no valor de 12,0 pontos. 

b) Trabalhos: serão 2 trabalhos para casa no valor de 6,0 pontos cada e 1 

trabalho em sala no valor de 5,0 pontos, totalizando 17,0 pontos. 

c) Simulado:  1 simulado no valor de 5,0 pontos. 

d) Conceito: 1,0 ponto de conceito, avaliando a postura e 

desenvolvimento do aluno em sala de aula. 
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SEGMENTO Ensino Médio ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Física PROFESSOR Ivan Pontelo 

ANO/SÉRIE 1ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

 Compreender símbolos, códigos e nomenclaturas da linguagem 

científica e tecnológica. 

 Analisar, em situações-problemas, as informações ou variáveis 

relevantes e possíveis estratégias para resolvê-las. 

 Compreender fenômenos naturais do domínio do conhecimento 

científico, estabelecendo relações, identificando regularidades, 

invariantes e transformações. 

 Compreender e interpretar modelos explicativos para fenômenos ou 

sistemas naturais ou tecnológicos. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Termometria. 

 Calorimetria. 

 Dilatação dos sólidos e dos  líquidos.  

 Mudanças de fase. 

 Transformações gasosas. 

 Equação de estado de um gás ideal.  

 Primeira lei da termodinâmica. 

 Segunda lei da termodinâmica. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: Aulas expositivas, interativas e dialógicas, com recursos 

tecnológicos apropriados e com a participação ativa do estudante. 
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Em laboratório: Contato direto e indireto com os objetos de estudo, 

alternando tempos de reflexão e ação na interação com os fenômenos 

estudados. 

Em casa: Realização de exercícios relacionados ao conteúdo abordado em 

sala e em laboratório, de modo a reforçar e ressignificar os conceitos 

estudados. 

 

D) AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo em Física é contínuo, quantitativo e qualitativo. O 

conhecimento e o comportamento do estudante são verificados nas 

avaliações e na realização de atividades diversas.  

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Avaliações: serão aplicadas 02 avaliações mistas (parte objetiva e parte 

discursiva) no valor de 12,0 pontos cada, totalizando 24,0 pontos. 

As atividades da disciplina serão avaliadas em 6,0 pontos. 

Simulado: será avaliado em 5,0 pontos. 
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SEGMENTO Ensino Médio ETAPA 3ª 

DISCIPLINA Geografia PROFESSOR  Márcio Luiz Rocha 

ANO/SÉRIE 1ª Série TURNO Manhã / Tarde 

A) OBJETIVOS 

 Construir uma visão abrangente das representações cartográficas e 

dos fenômenos responsáveis pela produção do espaço geográfico 

local e global; 

 Reconhecer a atuação desses fenômenos como agentes 

participativos/ transformadores nas relações entre os elementos da 

natureza e os desequilíbrios provocados pela ação humana, 

enfatizando o nível global de habilidade de raciocínio, buscando de 

maneira geral uma maior equalização do aprendizado. 

B)  TEMAS E TÓPICOS 

TEMA: A BIOSFERA E SUAS INTER-RELAÇÕES 

Livro II: Unidade 4 - Sociedade e paisagens naturais 

Capítulo 14: Dinâmica climática 

 Atmosfera: composição e camadas da atmosfera, tempo e clima; 

 Elementos e fatores climáticos; 

 Tipos climáticos mundiais e brasileiros – Brasil: a dinâmica e a 

classificação dos climas; 

 As mudanças climáticas e a previsão do tempo – fenômenos 

climáticos;  

 Mudanças climáticas naturais – furacões e tornados; poluição 

atmosférica. 

Livro II: Unidade 4 – Sociedade e paisagens naturais  

Capítulo 15: Formações vegetais e domínios morfoclimáticos 

 

mailto:contagem@santoagostinho.com.br


 
UNIDADES DE ESTUDO - 2017 

Rua Marte, 435 – Jardim Riacho das Pedras - CEP: 32241-250 – Contagem – MG  
Fone: (31) 2103-0700 contagem@santoagostinho.com.br. 

 
 

 

 

 Formações vegetais mundiais e brasileiras: os ecossistemas naturais 

da terra: polares, temperados, tropicais, desérticos e montanha. 

 Domínios morfoclimáticos brasileiros – biodiversidade e 

biopirataria; 

 Desmatamento e desertificação; 

 Unidades de conservação. 

 

TEMA: Dinâmicas demográficas mundiais e brasileiras  

Livro III: Capítulo 32: A população mundial - Pág. 452  

Livro III: Capítulo 34: Migrações internacionais – Pág. 472 

 População e crescimento populacional – teorias demográficas; 

 Transição demográfica mundial e brasileira; 

 Migrações: tipos e causas das migrações; a questão dos refugiados;  

a questão das fronteiras. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

 Nas aulas expositivas, sejam elas com anotações no quadro ou com 

multimídia, o aluno deverá copiar as anotações, bem como ficar 

atento às informações e aos comentários dos colegas e do professor 

para anotar as informações de maior relevância; 

 Durante as atividades em duplas ou em grupos, monitoradas pelo 

professor, o aluno deverá cumprir com sua parte individual, 

anotando suas observações e conclusões no caderno; deve 

contribuir com os debates sobre os temas propostos, trazendo para 

a sala de aula reportagens, textos ou outros recursos que possam 

ser utilizados, mediante uma análise prévia do professor; 
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 Problematizar as situações evidenciadas em trabalhos realizados 

em sala ou em casa. 

Em casa: 

 O aluno deverá fazer leituras prévias do livro-texto, pois este é 

fonte de estudo e consulta. A leitura prévia das unidades e dos 

temas para as aulas que serão ministradas é de fundamental 

importância; 

 Para se familiarizar com os termos próprios da Geografia, após os 

estudos o aluno deve criar um glossário de termos geográficos. 

 Formular e responder a questões geográficas: Onde se localiza? 

Como se distribui? Por que se localiza/distribui desse modo? Por 

que sofre alterações?; 

 Rever a matéria trabalhada em sala e elaborar perguntas para as 

dúvidas, a serem sanadas na aula seguinte; 

 Fazer leituras de textos complementares aos conteúdos, como 

livros, revistas e jornais. Assistir a, pelo menos, um telejornal por 

dia, tendo em vista a grande relação dos conteúdos de Geografia 

com o cotidiano atual. 

D) AVALIAÇÃO  

O processo de avaliação nesta disciplina é qualitativo e quantitativo e se 

dá por meio de correção de cadernos, observação, provas e atividades 

diversas, que pretendem identificar as habilidades desenvolvidas ao longo 

da etapa. A avaliação será tratada como ferramenta do processo de 

ensinar e aprender.  
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DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Avaliações:  2 avaliações, no valor de 12,0 pontos cada; e 1 simulado, no 

valor de 5,0 pontos – totalizando 29,0 pontos; 

Atividades diversas: 6,0 pontos. 
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA  3ª  

DISCIPLINA História PROFESSOR (A) Robinson Alves  

ANO/SÉRIE 1ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

 Demonstrar os aspectos sócio-político-econômicos fundamentais da 

Europa na modernidade. 

 Analisar a relação da expansão marítima europeia com os processos 

de colonização nas Américas.  

 Analisar as particularidades do processo de ocupação da América 

por povos de diversas origens.  

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Europa Moderna: economia, política e cultura 

 Formação do Estado Moderno. 

 Absolutismo. 

 Mercantilismo. 

 Renascimento. 

 Reforma e Contrarreforma. 

Colonização das Américas 

 Colonização inglesa 

 Colonização espanhola 

 Colonização francesa e holandesa 

A administração da colônia portuguesa na América 

 O período pré-colonial  

 Colonização e o sistema de capitanias hereditárias 

 O sistema de governos-gerais 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: Anotações frequentes sobre o conteúdo ministrado nas aulas, 

como elemento facilitador da construção de uma linha de estudos 

coerente e processual; leitura, análise e interpretação de textos, 

imagens, tabelas, gráficos, mapas relativos ao conteúdo; análise de 

reportagens e fatos atuais, destacando as relações de 

semelhança/diferença e continuidade/ruptura entre o passado e 

presente; desenvolvimento de trabalhos individuais, em duplas e grupos, 

seguidos de exposições orais e debates. 

Em casa: Pesquisas, leitura do livro didático e de anotações feitas no 

caderno, além de eventuais textos extras e execução de exercícios 

relacionados ao conteúdo. 

 

E) AVALIAÇÃO 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Avaliações: serão aplicadas 02 avaliações no valor de 12 pontos, 

totalizando 24 pontos. 

Atividades diversas: 6,0 pontos. 

Simulado: 5,0 pontos. 
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SEGMENTO Ensino Médio ETAPA 3ª 

DISCIPLINA Inglês PROFESSOR (A) Marcus Valadares  

ANO/SÉRIE 1ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS  

Utilizar, de forma relativa à idade/série e à proficiência linguística, as 

quatro habilidades - compreensão oral, compreensão escrita, produção 

oral e produção escrita – a partir de contextos autênticos, reais e 

significativos, e com foco no uso da língua. 

Utilizar as estruturas e o vocabulário adquiridos até o momento 

articulando-os com o aprendizado de novos conteúdos para a compreensão 

e a expressão da língua inglesa em diferentes contextos de uso.  

Utilizar os recursos da língua inglesa para reconhecer elementos culturais 

e contextuais das sociedades analisando de forma crítica suas diversas 

expressões. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

Best friends forever: noun suffixes –ness, -ship, -dom, past perfect, used 

to, gerunds and infinitive, writing an email of advice, a leaflet or 

webpage, reporting a past event, talking about friendship, discussing 

interests.   

Bestsellers: phrasal verbs connected with reading and writing, reported 

speech – statements and questions, writing a story, reporting interviews, 

talking books. 

Log on: collocations with email, passive voice (present simple and other 

tenses), have something done, writing a text message and preparing a 

presentation, comparing and contrasting photos, the importance of the 

internet, trivia quiz.   
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Procedimento de estudo: o sucesso da proposta da disciplina de língua 

inglesa requer de você, estudante, algumas características-chave, como 

disciplina, organização, autogerenciamento, autonomia, curiosidade, 

criatividade, motivação, proatividade, espírito colaborativo, seriedade e 

respeito. Observe alguns dos procedimentos que podem estimular as 

características supracitadas. 

Em sala:  

Sempre leve para as aulas os materiais da disciplina (livro texto, livro de 

exercício, caderno, folhas complementares. Mantenha o seu caderno 

sempre organizado e atualizado. Preste atenção nas explicações e nas 

dicas do professor. Envolva-se em todas atividades, avaliativas ou não. 

Participe da aula com suas dúvidas, sugestões, histórias e seu 

conhecimento. Contribua com ideias que possam promover um ambiente 

agradável de ensino-aprendizagem e a construção colaborativa de 

conhecimento. Mantenha uma postura séria e respeite o seu professor e os 

seus colegas. 

Em casa:  

Organize-se para estudar periodicamente, evitando acúmulo de conteúdo. 

Realize todas as atividades propostas para casa. Expanda o seu 

conhecimento e busque, além das indicações do professor, outras fontes 

de estudo e informação. 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação acontece de forma processual e contínua, englobando o 

desenvolvimento de atividades diversas em sala de aula e extraclasse e a 

realização de prova formal e trabalhos avaliativos.  
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DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

a) Avaliação: 12,0 pontos 

b) Atividade de interpretação de texto oral: 8,0 pontos 

c) Simulado: 5,0 pontos  

d) Trabalho de expressão oral: 6,0 pontos 

e) Atividades diversas (livro, caderno, etc.): 2,0 pontos  

f) ChatLabs: 2,0 pontos 
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Língua Portuguesa PROFESSOR(A) Denis Pereira de Andrade 

ANO/SÉRIE 1ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

 Reconhecer as características dos gêneros textuais com 

predominância dos tipos argumentativo e injuntivo, percebendo 

como se organizam linguística e estruturalmente, bem como a 

construção de sua textualidade. 

 Compreender a estética árcade como estilo na literatura, 

interpretando obras e reconhecendo estilos de autores 

pertencentes à estética estudada. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Textualização dos discursos argumentativo e injuntivo; 

 Mecanismos de coesão verbal, nominal e sequencial em textos com 

predominância dos tipos argumentativo e injuntivo; 

 Representações da estética árcade; 

 Funções da linguagem. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala:  

- Envolvimento nas propostas de trabalho apresentadas; 

- Participação nas situações de aprendizagem que requerem a interação 

como forma de construção do conhecimento; 

- Realização de registros; 

- Realização e correção das atividades apresentadas em sala; 

- Participação nas discussões promovidas em sala; 
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- Participações orais quando assim o exigir a situação de aprendizagem; 

- Apresentação de dúvidas sobre o que se está estudando. 

Em casa:  

- Produção de esquemas e resumos como formas de registro do que está 

sendo estudado; 

- Realização das atividades apresentadas no livro didático, com a posterior 

correção comentada em sala de aula; 

- Realização das atividades postadas no aplicativo AppProva; 

- Leitura dos materiais complementares disponibilizados na plataforma 

ConeCSA; 

- Acesso a sites indicados em sala de aula; 

- Leitura diária de jornais, com destaque para os textos dos gêneros 

estudados na etapa; 

- Produção de pelo menos um texto por semana, como estratégia de 

estudo na disciplina. 

D) AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação nesta disciplina é qualitativo e quantitativo e se 

dá por meio de correção de cadernos, observação, provas e atividades 

diversas, com base no que se pretende identificar as habilidades 

desenvolvidas ao longo da etapa. A avaliação será tratada como 

ferramenta do processo de ensinar e aprender.  

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 Prova 1 – 12 pontos, composta por 10 questões objetivas (0,75 

ponto cada) e 3 discursivas (1,5 ponto cada); 
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 Prova 2 – 12 pontos, composta por 10 questões objetivas (0,75 

ponto cada) e 3 discursivas (1,5 ponto cada); 

 Trabalhos – 6 pontos; 

 Simulado – 5 pontos. 

 

A ortografia, nas questões discursivas, será avaliada por critérios 

previamente estabelecidos por professor e alunos em sala de aula. O 

aluno poderá perder pontos nessas questões caso sua escrita não atenda 

aos critérios predeterminados.  
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Matemática PROFESSOR (A) Claudimar Lopes de Souza  

ANO/SÉRIE 1ª série  TURNO  Manhã   

 

A) OBJETIVOS 

 

Proporcionar ao aluno condições de analisar graficamente os diversos tipos 

de funções, entendendo as mudanças ocorridas em seus gráficos em 

decorrência da variação de sua lei de formação. (Translações) 

Levar o aluno a identificar as Progressões Aritmética e Geométrica 

aplicando-as à resolução de problemas, em especial na área Comercial e 

Financeira, com cálculos de juros e descontos. 

 

B) CONTEÚDO  

  Função Logarítmica  

  Função Modular  

  Complemento sobre Funções 

  Progressões Aritméticas e Progressões Geométricas 

  Matemática comercial e financeira 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala 

Sondagem dos conhecimentos prévios 

Registro no caderno das atividades realizadas  

Resolução e interpretação de problemas 

Esclarecimentos das dúvidas levantadas por você 
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Em casa 

Revisão do conteúdo abordado em sala; 

Realização das atividades “para casa”; 

Leitura dos textos do livro didático e levantamento das dúvidas para 

serem esclarecidas na aula seguinte; 

Trazer para discussão, em sala de aula, curiosidades, questões e notícias 

relacionadas aos conteúdos estudados. 

 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo contínuo que passa pela participação nas aulas, 

realização de atividades diversas e culmina em avaliações formais 

estruturadas. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Avaliações: 

 Duas provas individuais no valor de 12 pontos cada; 

 Simulado: 5 pontos; 

 Trabalho em grupo, em sala, no valor de 2 pontos; 

 Atividade avaliativa, 3 pontos; 

 Atividades/trabalhos/listas de exercícios para casa, no valor de 1 

ponto. (Média aritmética das atividades a serem desenvolvidas).  
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Produção de Textos PROFESSOR(A) Denis Pereira de Andrade 

ANO/SÉRIE 1ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

 Fazer uso da língua em diversas situações sociais, sabendo assumir 

a palavra e produzir textos, tanto orais como escritos, adequados 

aos destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos assuntos 

tratados; 

 Ser capaz de produzir textos coesos e coerentes, de usar linguagem 

adequada, de atender ao gênero solicitado e de ser pertinente ao 

tema proposto. 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Produção de textos de gêneros discursivos orais e escritos do 

discurso de relato; 

 Textualização e estratégias de organização dos discursos citados e 

relatados; 

 Retextualização de gêneros do discurso de relato orais para escritos 

e vice-versa; 

 Retextualização de texto multissemiótico para texto escrito e vice-

versa; 

 Mecanismos de coesão nominal e sequencial; 

 Marcadores textuais de progressão; 

 Produção de textos dos gêneros discursivos orais e escritos do 

discurso injuntivo; 

 Registros e dialetos; 

 Produção de gêneros multimodais. 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala:  

- Envolvimento nas propostas de trabalho apresentadas; 

- Participação nas situações de aprendizagem que requerem a interação 

como forma de construção do conhecimento; 

- Realização de registros; 

- Realização e correção das atividades apresentadas em sala; 

- Participação nas discussões promovidas em sala; 

- Participações orais quando assim o exigir a situação de aprendizagem; 

- Apresentação de dúvidas sobre o que se está estudando; 

- Produção e reescrita de textos multimodais, de forma a garantir a sua 

qualidade; 

- Produção e reescrita de textos escritos, a fim de garantir a sua 

qualidade. 

Em casa:  

- Produção de esquemas e resumos como formas de registro do que está 

sendo estudado; 

- Realização das atividades apresentadas no livro didático, com a posterior 

correção comentada em sala de aula; 

- Realização das atividades postadas no aplicativo AppProva; 

- Leitura dos materiais complementares disponibilizados na plataforma 

ConeCSA; 

- Acesso a sites indicados em sala de aula; 

- Leitura diária de jornais, com destaque para os textos dos gêneros 

estudados na etapa; 
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- Produção de pelo menos um texto por semana, como estratégia de 

estudo na disciplina. 

D) AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação nesta disciplina é qualitativo e quantitativo e se 

dá por meio de correção de cadernos, observação, provas e atividades 

diversas, com base no que se pretende identificar as habilidades 

desenvolvidas ao longo da etapa. A avaliação será tratada como 

ferramenta do processo de ensinar e aprender.  

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Prova 1 – 10 pontos, produção textual;  

Prova 2 – 10 pontos, composta por oito questões objetivas (0,5 ponto 

cada) e 3 discursivas (2,0 pontos cada); 

Simulado – 5 pontos; 

Trabalhos e produções da etapa – 10 pontos. 
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Química PROFESSOR (A) Leila de Lima Ramos  

ANO/SÉRIE 1ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

 Aplicar o conceito de eletronegatividade no entendimento das 

ligações químicas, identificando a polaridade das ligações e das 

moléculas. 

 Identificar os diferentes tipos de ligações intermoleculares, 

associando-os às diferentes propriedades das substâncias.  

 Escrever notação e nomenclatura das funções inorgânicas. 

 Utilizar indicadores crômicos e a escala de pH, para avaliar a 

acidez ou basicidade de uma solução. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Geometrias moleculares. Polaridade de ligações e moléculas. 

 Ligações intermoleculares: dipolo induzido, dipolo-dipolo e ligação 

de hidrogênio. 

 Ácidos, bases de Arrhenius; sais e óxidos. 

 Indicadores crômicos de ácido e base. Escala de pH. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 

Em sala e/ou laboratório: Participar dos debates investigativos durante as 

aulas. Utilizar recursos virtuais associados aos temas propostos. Executar 

atividades experimentais. Participar dos projetos “Dopping no esporte” e 

Inhotim. 

Em casa: Rever a matéria exposta em sala. Realizar as atividades 

propostas no livro didático, em listas de exercícios, em bancos de 

questões on-line. Associar os conceitos químicos aos materiais do 

cotidiano com leitura de artigos de revista e jornais.  
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D) AVALIAÇÃO 

Seminários: ”Cabeças que pensam atitudes que movem” (1,5 ponto). 

Atividades realizadas em casa/sala e atividades experimentais (1,5 

ponto). Avaliação do laboratório (1,5 ponto). Simulado (5 pontos). Projeto 

Inhotim (1,5 ponto). Avaliações (24 pontos). 
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Sociologia PROFESSOR (A) Fernanda Figueiral 

ANO/SÉRIE 1ª série  TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS  

Avaliar a sociedade hodierna, partindo do conhecimento de diferentes 

correntes do pensamento sociológico contemporâneo. 

Desenvolver o pensamento crítico acerca da sociedade na qual está 

inserido, de forma a entender-se como ser atuante e ativo na promoção 

de mudanças. 

B) TEMAS 

a) Modelos contemporâneos de explicação sociológica 

 Escola de Chicago 

 Escola de Frankfurt 

b) Pobreza e exclusão social 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: Participações ativas nas situações de aprendizagem apresentadas 

por meio de questionamentos, resolução de situações-problemas, 

envolvimento nas atividades propostas e manutenção de atitude de 

curiosidade e responsabilidade. 

Em casa: Realização das tarefas orientadas para serem feitas em casa, 

como pesquisas, leituras, atividades, registros e outras. Manutenção de 

postura constante de estudo, registro e envolvimento.  

 

D) AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita a partir de prova, trabalhos, simulado e no 

cotidiano, sendo possível analisar o desenvolvimento do aluno não só 
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quantitativamente através das atividades avaliativas, como 

também por sua postura, responsabilidade e desenvolvimento em sala. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

a) Avaliação: 1 avaliação no valor de 12,0 pontos. 

b) Trabalhos: serão 2 trabalhos para casa no valor de 6,0 pontos cada e 1 

trabalho em sala no valor de 5,0 pontos, totalizando 17,0 pontos. 

c) Simulado:  1 simulado no valor de 5,0 pontos. 

d) Conceito: 1,0 ponto de conceito, avaliando a postura e 

desenvolvimento do aluno em sala de aula. 
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