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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Educação Física PROFESSOR (A) Petrônio Ferreira 

ANO/SÉRIE 3ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

 Analisar 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. 

 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  

 Lutas: Manifestações corporais e grupos sociais 

 Linguagem corporal e Educação Física 

 

C) OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Reconhecer manifestações da cultura corporal de movimento. 

 Reconhecer a complexidade das práticas corporais como fenômenos 

culturais que são influenciados por fatores geográficos, históricos, 

políticos, econômicos, sociais. 
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 Analisar os discursos da mídia sobre as práticas corporais, considerando 

os valores e interesses veiculados. 

 Reconhecer a linguagem corporal como relevante para a própria vida, 

integradora social e formadora de identidade. 

 

D) AVALIAÇÃO 

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

instrumentos e a obtenção do conceito do aluno partirá dos seguintes 

critérios:  

 Conceitual:    

 Resolução de questões sobre Manifestações corporais e grupos sociais, 

através do AppProva. 

 Simulado CSA. 

 Atitudinal: 

 Empenho em todas atividades desenvolvidas. 

 Participação em todas atividades desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

SEGMENTO Ensino Médio ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Física PROFESSOR Ivan Pontelo 

ANO/SÉRIE 3ª 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 

 Mecânica. 

 Termologia. 

 Óptica. 

 Ondulatória. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

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

tecnológicos apropriados e com a participação ativa do estudante. 

 

Em casa:  Realização de exercícios relacionados ao conteúdo abordado em 

sala, de modo a reforçar e ressignificar os conceitos estudados. 
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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 objetivas 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 (A) Daniel Moreira 

ANO/SÉRIE 3ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

 Revisionar o conteúdo geográfico para o ENEM e vestibulares a partir 

das demandas e das estratégias de ensino das competências e 

habilidades necessárias. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 

A diversidade climática e os domínios morfoclimáticos brasileiros 

 Aprofundamento de conteúdo já lecionado nos anos iniciais do Ensino 

Médio 

 

Os domínios naturais e os recursos hídricos 

 Aprofundamento de conteúdo já lecionado nos anos iniciais do Ensino 

Médio 

 

O meio ambiente global e políticas ambientais no Brasil 

 Aprofundamento de conteúdo já lecionado nos anos iniciais do Ensino 

Médio 

 

Rever conteúdos e temas da geografia que apresentarem maior 

percepção de dificuldade e de pertinência pelos discentes 

 Rever e aprofundar os conteúdos estudados pelos alunos a partir da 

avaliação em conjunto com o professor e cuja pertinência e 

entendimento tenham sido dimensionados por simulados e provas. 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala:  

 Anotar, no caderno, todas as informações disponibilizadas pelo 

professor através de dispositivos didáticos – multimídia, quadro, 

exposição oral do professor. 

 Participar das aulas expositivas e dialogadas com questionamentos e 

perguntas. 

 Participar de atividades orientadas em duplas e grupos. 

 Participar de debates e seminários. 

 Participar de simulados via AppProva, orientados em laboratório de 

informática pelo professor e/ou em ambiente externo. 

 

Em casa:  

 Rever a matéria já trabalhada em sala com o auxílio do livro didático 

adotado, aulas disponibilizadas no Conecsa e anotações. 

 Registrar as dúvidas e apresentá-las ao professor na aula seguinte. 

 Realizar as atividades  para casa. 

 Realizar a leitura de textos selecionados e disponibilizados pelo sistema 

e/ou impresso. 

 Realizar  simulados em ambiente virtual por meio do site/app do 

AppProva. 

 

D) AVALIAÇÃO 

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

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

diversas, que pretendem identificar as habilidades desenvolvidas ao longo 

da etapa. A avaliação tem por objetivo avaliar a capacidade de ensino 

aprendizagem do discente e a sempre (re) atualização e (re) ajustes do 

docente quanto à didática e a aprendizagem. 
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DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

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

totalizando 24 pontos. 

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

 Simulados: serão avaliados em 5,0 pontos. 

 

E) PROJETOS INTERDISCIPLINARES: 

 Aulão sobre Nazismo, envolvendo as disciplinas de Geografia, História, 

Biologia e Química. 

 Semana Nerd: temática educacional com o uso de audiovisuais e/ou 

quadrinhos (em conjunto com a disciplina de história). 

 Semana de oficinas práticas com os alunos, envolvendo práticas 

cotidianas de uma vida adulta, tais como declaração de imposto de 

renda e como entrar na justiça comum, entre outros temas, com os 

alunos, após a realização do ENEM. 
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª  

DISCIPLINA História PROFESSOR Décius Caldeira  

ANO/SÉRIE 3ª série  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVO GERAL 

Ao final da etapa, o estudante deverá ser capaz de operar com destreza 

as cinco grandes competências do ENEM: 

1 - Compreender os elementos culturais que constituem as identidades 

2 - Compreender a produção e o papel histórico das instituições 

sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, 

conflitos e movimentos sociais. 

3 - Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto 

nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na 

vida social. 

4 - Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar 

os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma 

atuação consciente do indivíduo na sociedade. 

 

B) CONTEÚDO  

1. 3ª República – “Era do Populismo” 

2. Ditadura Militar (1964 – 1985) 

3. Processo de redemocratização 

4. Nova República – Brasil Atual 

5. Idade Média – Revisão 

6. Brasil Colônia – Revisão 

7. Brasil Império – Revisão. 

8. Movimentos Políticos do Século XX 

9. Cidadania no ENEM 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala  

Sondagem dos conhecimentos prévios 

Apresentação e discussão das temáticas na forma de aulas expositivas e 

dialogadas. 

Leitura, interpretação e resolução de questões de diversos vestibulares do 

país, com atenção especial ao ENEM. 

Resolução de questões no laboratório de informática: AppProva e Google 

Formulários. 

Audição, leitura e discussão de músicas relativas à história do século XX. 

 

Em casa 

Realização de formulários e simulados voltados aos diversos processos 

seletivos do 2º semestre. 

 

D) AVALIAÇÃO 

As avaliações se orientarão pelas habilidades ENEM. Será dada especial 

atenção às habilidades que foram diagnosticadas como vulneráveis nos 

simulados internos realizados pelo CSA Contagem. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Avaliações: 

1ª avaliação 12 pontos – 12 questões objetivas. 

2ª avaliação 12 pontos –  12 questões objetivas. 

Simulado Físico AppProva 02 pontos 

Simulado Físico CSA Contagem – 03 pontos 

Atividades e projetos: ( data e roteiro no CONECSA ) – 06 pontos 

DIA D – PEDAGÓGICO: Tropicalismo X Beatles 

Confecção de um Infográfico Esquemático: Chico Buarque; Tropicalismo e 

Ditadura no Vestibular.  
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SEGMENTO Ensino Médio ETAPA 3ª  

DISCIPLINA Inglês PROFESSOR (A) Simone Motta  

ANO/SÉRIE 3ª série TURNO  Manhã 

 

A) OBJETIVOS  

 Trabalhar as quatro habilidades que subjazem à competência 

linguístico-comunicativa em inglês (leitura, escrita, escuta e fala) de 

forma dinâmica, apresentando diferentes manifestações culturais, já 

que neste ano usamos a língua inglesa como instrumento para entender 

e discutir temas da atualidade; desenvolver uma atitude de respeito 

diante de tais manifestações, para aprimorar o vocabulário por meio 

das relações com o conhecimento, com o outro e com o mundo, 

aprofundando, assim, os conhecimentos linguísticos da língua-alvo. 

Desenvolver a autonomia de praticar a língua inglesa de forma 

contextualizada e próxima à realidade. 

  

B) TEMAS E TÓPICOS  

 Are we close to the End? – Black holes and meteors  

 Thinking Green – Our responsibility to Earth 

 Thanksgiving – Celebrating Senior Year  

 How to live longer? – Are we in control? 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala: Realize bem as atividades individuais, em duplas e em grupos. 

Lembre-se de que o momento da aula serve para sanar suas dúvidas.  

Aproveite bem as aulas lendo o livro didático e outros materiais dados em 

sala de aula. Livro e cadernos são essenciais, por isso, não se esqueça 

deles. 
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Em casa: Faça os exercícios de consolidação do tema estudado. Faça o 

para casa com atenção e anote suas dúvidas. Utilize o site do livro para 

uma melhor verificação dos conteúdos apresentados em sala. Tenha o 

hábito de estudos diários para consolidação do conteúdo gramatical e 

memorização do vocabulário. Faça as atividades e as leituras adicionais 

nos sites sugeridos. Use seu tempo em casa para se preparar para as 

atividades avaliativas. 

  

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo constante, que envolve a participação nas aulas 

e a realização de atividades, e culmina em provas e atividades avaliativas, 

que têm como finalidade verificar as habilidades e as competências 

desenvolvidas ao longo do período de estudo. Faremos nesta etapa as 

seguintes avaliações: 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

a. Avaliação 1: 12,0 pontos 

b. Atividade avaliativa: 5,0 pontos 

c. Apresentações em sala de aula: 5,0 pontos 

d. Simulados: 5,0 pontos 

e. Atividades diversas: 5,0 pontos 

f. Participação em sala de aula: 3,0 pontos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Literatura Brasileira PROFESSOR (A) Anselmo Campos 

ANO/SÉRIE 3ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

Estudar e analisar textos literários com foco na metodologia do Enem. 

Relacionar arte e literatura. Estudar a literatura nacional no século XX e 

seus desdobramentos no século XXI. Ler e analisar trechos de obras do 

período, prosa e poesia. Estudar os manifestos da Semana de Arte 

Moderna e as Gerações do Modernismo. Ler e analisar trechos de obras – 

prosa e poesia – dos principais representantes do período. Ao final dessa 

etapa, espera-se que os estudantes sejam capazes de relacionar os textos 

literários analisados com outros movimentos estéticos da cultura nacional. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 As Vanguardas Culturais Europeias: Futurismo, Expressionismo, 

Cubismo, Dadaísmo e Surrealismo;  

 A Semana de Arte Moderna: uma revolução estética no Brasil; 

 A Primeira Geração do Modernismo: poesia e contestação; 

 A Geração de 1930: crítica social nos romances e na poesia; 

 A Geração de 1945: maturidade da prosa nacional; 

 Os movimentos pós-modernistas e a literatura contemporânea; 

 Principais autores e obras; 

 Análise de textos literários do período: contos, trechos de romance e 

poesia; 

 Análise de obras de arte, sobretudo as pinturas das Vanguardas e da 

Semana de Arte Moderna; 

 Relação entre Vanguardas, Semana de Arte Moderna, Contracultura e 

Tropicalismo. 
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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. Realização de 

atividades do Conecsa e do AppProva. Manutenção de postura constante 

de estudo, registro e envolvimento. 

 

D) AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação nesta disciplina é qualitativo e quantitativo e 

ocorre por meio da correção de textos, questões objetivas, atividades e 

avaliações. A avaliação será tratada como ferramenta do processo de 

ensinar e aprender, principalmente por meio de um diagnóstico 

constante, focado nas habilidades cognitivas do Enem e do nosso 

Programa de Ensino. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

1) Avaliação Objetiva 1 – 12,0 pontos 

2) Avaliação Objetiva 2 – 12,0 pontos 

3) Atividade Literatura – 6,0 pontos 

4) Simulado - 5,0 pontos 
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Língua Portuguesa PROFESSOR (A) Jean Santos Otoni  

ANO/SÉRIE 3ª série TURNO  Manhã  

 

A) TEMAS E TÓPICOS 

Compreensão de gêneros discursivos orais e escritos, verbais e não 

verbais, impressos e digitais e sua relação com a cultura 

 Discurso (textos expositivos, argumentativos e injuntivos). 

 Contexto de produção e de circulação do artigo de opinião, carta 

argumentativa e depoimento. 

 Gêneros ficcionais narrativos (tempo/espaço); tipos de discurso do 

relato ficcional (discurso relatado e discurso citado). 

 Textualização do discurso narrativo, relato, descritivo, argumentativo e 

expositivo. 

 Estratégias de organização do discurso descritivo; elementos descritivos 

(comparação ou metáfora). 

 Estratégias de organização do discurso de relato. 

 Língua como patrimônio (a importância do patrimônio linguístico para a 

preservação da memória e da identidade nacional). 

 Variação linguística (variedades do português brasileiro como elemento 

de identidade cultural). 

 Prestígio e preconceito linguístico. 

 Hibridismo (textos híbridos). 

 

Apropriação da língua, do seu funcionamento e uso reflexivo da língua 

e sua relação com o patrimônio linguístico nacional e cultural 

 Mecanismos de coesão verbal e nominal. 

 Verbo e advérbio. 

 Variação linguística (fatores políticos, sociais e culturais/variabilidade 

geográfica, social e estilística). 

 Estrangeirismos, empréstimos e neologismos. 
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 Regularidades típicas do discurso expositivo, argumentativo. 

 Uso de pronomes (marcas identitárias). 

 Modalização e argumentatividade (operadores lógico-discursivos). 

 Norma padrão e não padrão do uso de pronomes. 

 Norma padrão e não padrão do uso da concordância nominal. 

 Funções da linguagem. 

 

B) 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. 

 

C) AVALIAÇÃO 

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

dá por meio da 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.  

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 Avaliações objetivas: serão aplicadas 02 avaliações com questões 

objetivas, cada uma no valor de 12,0 pontos, totalizando 24,0 pontos.  

 Simulado: 5,0 pontos 

 As atividades da disciplina serão avaliadas em 6,0 pontos; ao final será 

feita uma média aritmética das notas obtidas. 
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A ortografia, nas questões discursivas, será avaliada mediante critérios 

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

aluno poderá perder pontos nessas questões caso sua escrita não se 

adeque aos critérios predeterminados.  
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Matemática PROFESSOR (A) Renato Frade  

ANO/SÉRIE 3ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

 Resolver situações-problema de análise combinatória e probabilidade, 

usando diagrama, lista, árvore de possibilidades ou fórmulas para a 

construção de argumentações;   

 Utilizar o cálculo de determinantes para a resolução e a discussão de 

sistemas lineares; 

 Utilizar e interpretar modelos para resolução de situações-problema 

que envolvam medições, em especial o cálculo de área e volume; 

 Resolver problemas que envolvam conceitos de estatística.  

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

ANÁLISE COMBINATÓRIA 

 Princípio da multiplicação ou princípio fundamental da contagem; 

 Permutações simples e fatorial de um número; 

 Permutações com repetição;  

 Arranjos simples; 

 Combinações simples;  

 Problemas que envolvem vários tipos de agrupamentos.  

 

PROBABILIDADE 

 Fenômenos aleatórios;  

 Espaço amostral e evento;  

 Eventos certo, impossível e mutuamente exclusivos;  

 Cálculo de probabilidades; 

 Definição teórica de probabilidades e consequências.  
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MATRIZES  

 Conceito de matriz;  

 Matriz quadrada;  

 Igualdade de matrizes; 

 Adição e subtração de matrizes;  

 Multiplicação de um número real por uma matriz;  

 Multiplicação de matrizes;  

 Inversa de uma matriz.  

 

DETERMINANTES 

 Determinante de uma matriz quadrada; 

 Determinante de uma matriz de 2ª ordem;  

 Determinante de uma matriz de 3ª ordem – Regra de Sarrus;  

 Cofator; 

 O teorema de Laplace; 

 Determinante de uma matriz de ordem maior que 3; 

 Propriedades e teoremas. 

 

SISTEMAS LINEARES  

 Regra de Cramer;  

 Classificação e resolução de um sistema linear por escalonamento;  

 Discussão de um sistema linear.  

 

GEOMETRIA PLANA  

 Triângulos e Quadriláteros.  

 Teorema de Tales e Semelhança de Triângulos. 

 Relações métricas em um triângulo retângulo. 

 Circunferência. 

 Relações métricas na circunferência; 

 Razões trigonométricas.  

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. 

 
 

 

 

 Relações Trigonométricas em triângulos. 

 Polígonos inscritos e circunscritos. 

 Áreas das figuras planas. 

 Áreas das figuras geométricas planas; 

 Razões trigonométricas no triângulo retângulo;  

 Relações trigonométricas em triângulos num triângulo qualquer; 

 Relações métricas na circunferência para resolução de problemas;  

 Fórmulas de áreas de figuras planas e relações métricas nos polígonos 

regulares; 

 Razões trigonométricas seno, cosseno e tangente; 

 Lei dos Senos e Lei dos Cossenos. 

 

GEOMETRIA SÓLIDA  

 Prismas; 

 Pirâmides; 

 Cilindros; 

 Cones; 

 Esferas;  

 Poliedros. 

 

ESTATÍSTICA 

 Gráficos de segmentos, colunas e de setores;  

 Medidas de centralidade e variabilidade: média, moda, mediana;  

 Medidas de dispersão: variância e desvio padrão.  

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: Participar ativamente das atividades propostas e das correções 

de exercícios. 
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Em casa: Fazer as atividades propostas; listar possíveis dúvidas, para que 

o professor, durante a correção dos exercícios, as esclareça; ler o livro 

didático. 

 

D) AVALIAÇÃO 

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

dá por meio de avaliações trimestrais, simulado, lista de exercícios, 

Circuito Enem e atividades em grupo. A avaliação será tratada como 

ferramenta dos processos de ensinar e aprender.  

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 

 Avaliação objetiva:  12,0 pontos  

 Avaliação objetiva:  12,0 pontos  

 2º Simulado Físico APP Prova: 2,0 pontos  

 2º Simulado CSA – Contagem: 3,0 pontos  

 Atividades diversas:  6,0 pontos (média aritmética das atividades a 

serem desenvolvidas). 
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Produção De Textos PROFESSOR (A) Anselmo Campos  

ANO/SÉRIE 3ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

Aperfeiçoar a prática da escrita do texto dissertativo-argumentativo, 

principalmente a partir do estudo da competência 1 da matriz de redação 

do Enem. Nesse sentido, será importante aprender a organizar a 

linguagem do texto em busca do domínio padrão. As demais competências 

serão continuamente retomadas e reelaboradas, no intuito de qualificar a 

escrita argumentativa. De forma mais específica, os alunos estudarão e 

revisarão regras da língua importantes para o domínio da escrita padrão 

exigida pela competência 1 da Matriz de Redação do Enem.  

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Revisão de conceitos gerais sobre a estrutura da língua; 

 Estudo, análise e produção da competência 1 da matriz de redação do 

Enem; 

 Revisão de conceitos fundantes da sintaxe: frase, oração e período; 

 Teoria gramatical: revisão de períodos simples e compostos;  

 Principais desvios linguísticos que impactam a competência 1: 

Concordância, colocação pronominal, crase e acentuação; 

  Produção de textos no modelo do Enem; 

 Potencialização dos recursos linguísticos mais significativos a partir do 

diagnóstico realizado. 

 

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. 

 

 

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. 

 
 

 

 

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

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

atividades do Conecsa e do AppProva. Manutenção de postura constante 

de estudo, registro e envolvimento. 

 

D) AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação nesta disciplina é qualitativo e quantitativo e 

ocorre por meio da escrita e da correção de textos, questões discursivas, 

atividades e avaliações. A avaliação será tratada como ferramenta do 

processo de ensinar e aprender, principalmente por meio de um 

diagnóstico constante, focado nas habilidades cognitivas da Matriz de 

Redação do Enem e do nosso Programa de Ensino. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 1) Avaliação de Produção Textual – 10,0 pontos – Consiste na produção 

de um texto no modelo Enem a partir de uma proposta de produção.  

 2) Avaliação de Produção Textual – 10,0 pontos – Consiste na produção 

de um texto no modelo Enem a partir de uma proposta de produção. 

 3) Simulado de Produção Textual APP – 5,0 pontos – Consiste em uma 

avaliação que simula a redação do Enem. 

 4) Simulado de Produção Textual CSA – 5,0 pontos – Consiste em uma 

avaliação que simula a redação do Enem. 

 5) Produções textuais em sala – 5,0 pontos – Consiste nas diversas 

produções realizadas em sala ao longo da etapa. Estas produções são 

realizadas a cada semana, totalizando um conjunto com 10 produções 

ao final da etapa.  
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Química PROFESSOR (A) Raquel Malta  

ANO/SÉRIE 3ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

 Compreender e reconhecer as transformações químicas que ocorrem 

nos processos naturais e tecnológicos de forma integrada e 

significativa. 

 Aplicar a proporcionalidade na execução de cálculos. 

 Compreender e relacionar a energia envolvida nas transformações 

físicas e químicas. 

 Entender a relação que existe entre a Química e o Meio Ambiente. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Substâncias químicas 

 Soluções 

 Propriedades coligativas 

 Termoquímica 

 Ligações químicas 

 Cinética química 

 Estrutura atômica 

 Tabela periódica 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: anotar a matéria dada, realizar atividades individuais e em 

grupo. 

 

Em casa: rever a matéria exposta pelo professor no dia, realizar os 

exercícios propostos, associar os conceitos químicos aos materiais do 

cotidiano, ler artigos de revista e jornais relacionados à química. 
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D) AVALIAÇÃO 

Avaliar o aluno não é verificar seu fracasso ou sucesso no ensino e sim 

verificar se o ensino cumpriu sua finalidade que é a de se fazer aprender. 

No ensino de química, é importante que sejam valorizadas a compreensão 

e aplicação dos conteúdos estudados, e não a memorização de fórmulas 

ou nomes de compostos. Diante disso, a avaliação será realizada de 

diversos modos, entre eles: 

 Participação oral: discussão de algum tema ou apresentação de 

seminários. 

 Realização de experimentos: avaliação dos aspectos conceituais 

(compreensão de conceitos), procedimentais (capacidade de realizar 

procedimentos) e atitudinais (capacidade de se relacionar em grupo). 

 Resolução de questões: avaliação da capacidade de elaborar respostas, 

interpretar textos, tabelas, gráficos, experimentos, entre outros. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 

 Duas avaliações objetivas (12,0 pontos cada) 

 Simulados (5,0 pontos) 

 Projeto de série (4,0 pontos) 

 Atividades diversas (2,0 pontos) 
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