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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Educação Física PROFESSOR (A) Eduardo Bregunci/ 
Petrônio Ferreira 

ANO/SÉRIE 2ª 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  

 Esporte e Mídia 

 Jogos e Brincadeiras: Preservação cultural 

 Ginástica: Natureza humana e os princípios do treinamento 
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C) OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Analisar a importância da brincadeira na vida dos sujeitos 

independentemente da faixa etária; 

 Reconhecer a importância da preservação das manifestações de 

jogos e brincadeiras; 

 Explicar a presença do brinquedo na vida de crianças e 

adolescentes da sociedade contemporânea; 

 Comparar objetivos, características e efeitos (riscos, benefícios, 

indicações, contraindicações) das modalidades de ginásticas de 

academia; 

 Identificar os exercícios ou atividades físicas que desenvolvem cada 

uma das capacidades físicas básicas; 

 Analisar a influência das variáveis do treinamento para atingir 

diferentes objetivos; 

 Relacionar os princípios do treinamento com diferentes práticas de 

exercícios físicos presentes na sociedade; 

 Explicar a influência da mídia nas práticas esportivas; 

 Identificar a influência do discurso esportivo e suas implicações na 

sociedade; 

 Explicar as relações entre o esporte, contexto social, político e 

econômico e suas implicações na valorização, incentivos, espaço na 

mídia, entre outros. 

 

D) AVALIAÇÃO 

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

instrumentos:  

- Registro escrito, mostras de produções, análise de atividades práticas, 

observação e registro e autoavaliação. 

A obtenção do conceito do aluno partirá dos seguintes critérios:  
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 Conceitual 

 Registro e apresentação da Proposta de treinamento (em grupo); 

 Registro sobre Jogos e Brincadeiras; 

 Apresentação de vídeos – Esporte e mídia. 

 Atitudinal: 

 Empenho em todas atividades desenvolvidas. 

 Participação em todas atividades desenvolvidas. 

 Procedimental: 

 Capacidade de usufruir do jogo de maneira prática. 

 Realização de atividades interativas com Jogos e Brincadeiras para 

crianças da Educação Infantil ao 5º ano. 

 Autoavaliação. 
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SEGMENTO Ensino Médio ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Física PROFESSOR Luciano Silva Barbosa 

ANO/SÉRIE 2ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

 Explicar dinamicamente o movimento circular de objetos diversos; 

 Calcular acelerações e forças em movimentos circulares; 

 Aplicar as Leis de Newton no estudo dos movimentos dos corpos 

celestes e dos fluidos em repouso; 

 Analisar o comportamento da pressão e da força de empuxo em 

problemas de hidrostática. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Forças no movimento circular 

 Gravitação universal 

 Hidrostática: pressão e empuxo 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: Participar ativamente das aulas expositivas, interativas e 

dialógicas, nas quais são usados recursos tecnológicos apropriados.  

Em casa: Realizar exercícios relacionados ao conteúdo abordado em sala, 

de modo a reforçar as ideias principais desenvolvidas.  

 

D) AVALIAÇÃO 

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

conhecimento do estudante é verificado nas avaliações e na realização de 

atividades diversas.  
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DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 Avaliações: 2 avaliações objetivas — 16,0 pontos no total (8,0 

pontos cada) 

 1 avaliação discursiva —   8,0 pontos 

 Atividades: 6,0 pontos 

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

DISCIPLINA Geografia PROFESSOR (A) Daniel Moreira 

ANO/SÉRIE 2ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

 Analisar e relacionar as mudanças na vida econômica a partir da era 

da tecnologia, que gerou novos arranjos espaciais, modernizando e 

alterando as atividades produtivas – indústria e agropecuária –, o 

modo de organização do trabalho, as relações sociais e as relações 

com o meio ambiente no espaço urbano e rural. 

 Relacionar e analisar a importância do comércio, das 

comunicações, do turismo e dos transportes na organização do 

espaço geográfico mundial e brasileiro. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Comércio desigual e regionalização na economia global 

 Inserção desigual dos países na economia capitalista mundial 

 Mudança nos padrões de divisão internacional do trabalho 

 Interesses econômicos e comércio internacional 

 Os blocos econômicos internacionais e regionais 

 

O meio rural brasileiro 

 Fronteiras agrícolas em movimento 

 Dos engenhos aos complexos agroindustriais  

 A (re) produção espacial do meio rural no Brasil e sua relação com a 

globalização 
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Sistema de transportes no espaço geográfico mundial 

 Histórico espacial da ocupação por meio dos transportes 

 Sistema aéreo, ferroviário e rodoviário no mundo atual 

 Circulação de capital e sua relação com o sistema de transporte  

 

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. 

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. 

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 03 avaliações no valor de 8 pontos, 

totalizando 24 pontos. 

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

- Simulados: serão avaliados em 5,0 pontos. 

 

E) PROJETOS INTERDISCIPLINARES: 

 Projeto de Esportes e Mídia,  em que os alunos vão produzir um 

curta-metragem sobre globalização e seus efeitos no esporte (em 

conjunto com a disciplina de Educação Física). 

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

quadrinhos. 
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA História PROFESSOR (A) Robinson Alves  

ANO/SÉRIE 2ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

 Estabelecer relações de semelhança e/ou diferença, continuidade 

e/ou rupturas entre as colônias americanas no momento pós-

independência e o presente. 

 Analisar as particularidades do sistema monárquico implementado 

no Brasil.  

 Analisar o papel desempenhado pela economia cafeeira no processo 

de desenvolvimento econômico, social e político brasileiro. 

 Demonstrar os projetos nacionalistas europeus no século XIX e suas 

repercussões. 

 Analisar o processo de expansão imperialista no século XIX. 

 Analisar as principais proposições ideológicas europeias surgidas no 

século XIX. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

O processo de emancipação política brasileiro 

As guerras napoleônicas e a transferência da corte portuguesa para o 

Brasil.  

O início da formação do Estado brasileiro e o processo de modernização da 

capital. 

A influência inglesa na administração joanina. 

A Revolução Pernambucana. 
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Primeiro Reinado 

O reconhecimento interno e externo da independência 

A organização política do Estado brasileiro 

A centralização política e a Confederação do Equador 

A Confederação do Equador 

A Abdicação de D. Pedro I 

 

O Período Regencial 

As rebeliões regenciais 

Centralização X descentralização: a maré liberal e o regresso conservador 

Golpe da Maioridade 

 

O século XIX na Europa: ideologias, nacionalismo e resistências 

operárias 

Comuna de Paris e Primavera dos Povos 

Resistência operária: Ludismo e Cartismo 

Unificação da Itália e Alemanha 

Socialismos utópico e científico 

Anarquismo 

Doutrina Social da Igreja 

 

O Imperialismo europeu. 

A expansão do modelo industrial 

O modelo colonial do século XIX 
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A exploração econômica da África, Ásia e América no séc. XIX 

 

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. 

 

D) AVALIAÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Avaliações: serão aplicadas 3 avaliações (2 objetivas e 1 discursiva) no 

valor de 8 pontos, totalizando 24 pontos. 

Atividades diversas: 6,0 pontos. 

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

DISCIPLINA Inglês PROFESSOR (A) Simone Motta  

ANO/SÉRIE 2ª 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; 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  

 What is “fake news”, anyway? – Conditionals and modals  

 Where science is – Passive voice and causative structures 

 More than just sports – Defining and non-defining clauses 

 Where art is – Reported speech 

 

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. 

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  
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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  

Avaliação: 12,0 pontos 

Apresentações em sala de aula: 5,0 pontos 

Atividades avaliativas: 5,0 pontos 

Simulados: 5,0 pontos 

Atividades diversas (livro, caderno, etc.): 5,0 pontos 

Participação em sala de aula: 3,0 pontos  
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   2ª   

DISCIPLINA Literatura Brasileira PROFESSOR (A) Anselmo Campos 

ANO/SÉRIE 2ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

Estudar e analisar textos literários do Realismo/Naturalismo no Brasil. Dar 

continuidade aos conteúdos referentes ao desenvolvimento da prosa 

brasileira, com foco no cientificismo do período, sobretudo nas obras de 

Machado de Assis e Aluízio Azevedo. Estudar a importância de Machado de 

Assis e de sua obra para a Literatura Brasileira. Ler e analisar trechos de 

obras do período. Estudar a obra realista de Machado de Assis e 

compreender a importância desse escritor em seu período literário. Ler e 

analisar um romance machadiano e um romance de Aluízio Azevedo.   

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Realismo: características e projeto literário; 

 A importância de Machado de Assis e sua obra para a Literatura 

Brasileira; 

 Memórias Póstumas de Brás Cubas: um romance revolucionário; 

 Naturalismo: características e projeto literário; 

 Determinismo e cientificismo no Naturalismo; 

 O Cortiço: um romance de tese. 

 

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. 
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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 – 8,0 pontos 

2) Avaliação Objetiva 2 – 8,0 pontos 

3) Avaliação Discursiva – 8,0 pontos 

4) Atividade Literatura – 6,0 pontos 

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

DISCIPLINA Língua Portuguesa PROFESSOR (A) Jean Santos Otoni  

ANO/SÉRIE 2ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

 Interpretar diversas situações comunicativas em conformidade com 

os meios de enunciação; utilizar a linguagem para compreender 

textos de diferentes gêneros; definir e desenvolver as seguintes 

habilidades de leitura: analisar, comparar, relacionar, inferir, 

demonstrar, identificar e justificar. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Compreensão de gêneros discursivos orais e escritos, verbais e não 

verbais, impressos e digitais e sua relação com a cultura 

 Discurso (narrativo, expositivo e argumentativo); 

 Gêneros selecionados: crônica, artigo expositivo, carta 

argumentativa, carta de reclamação, texto publicitário, conto e 

tirinhas. 

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

e sua relação com o patrimônio linguístico nacional e cultural 

 A função da estilística na composição do texto; 

 Denotação e conotação; 

 Funções da linguagem e figuras de pensamento; 

 Figuras de sons, de pensamento e sintáticas; 

 Emprego de pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos e 

relativos; 

 Modos e tempos verbais; 

 Os vícios de linguagem e a problemática coesiva. 

 

 

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. 

 
 

 

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 

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 8,0 pontos, totalizando 16,0 

pontos.  

 Avaliação discursiva: será aplicada 01 avaliação com questões 

discursivas, no valor de 8,0 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. 

 

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 2ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVO 

 Utilizar e interpretar modelos para resolução de situações-

problema que envolvam medições, em especial o cálculo de área e 

de volume. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

GEOMETRIA PLANA  

 Triângulos e quadriláteros;  

 Teorema de Tales e semelhança de triângulos; 

 Relações métricas em um triângulo retângulo; 

 Circunferência; 

 Razões trigonométricas;  

 Relações trigonométricas em triângulos; 

 Polígonos inscritos e circunscritos; 

 Áreas das figuras planas. 

 

GEOMETRIA SÓLIDA  

 Prismas; 

 Pirâmides; 

 Cilindros; 

 Cones; 

 Esferas;  

 Poliedros. 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: Participar ativamente das atividades propostas e das correções 

de exercícios. 

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:  8,0 pontos  

 Avaliação objetiva:  8,0 pontos  

 Avaliação discursiva: 8,0 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) Jean Santos Otoni  

ANO/SÉRIE 2ª 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 a 

linguagem adequada, de atender ao gênero solicitado e de ser 

pertinente ao tema proposto. 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Produção de textos escritos: crônica, carta argumentativa, 

editorial, roteiro de cinema e ensaio. 

 Produção de textos orais: reportagem (jornal falado).  

 Elementos coesivos. 

 Modalizadores linguísticos. 

 Estratégias persuasivas. 

 Texto dissertativo-argumentativo voltado para ENEM. 

 Emprego dos verbos nos textos de base descritiva, injuntiva e 

argumentativa. 

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. 
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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 será tratada como ferramenta do processo de 

ensinar e aprender.  

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 Avaliações: serão aplicadas 02 avaliações no valor de 10,0 pontos, 

totalizando 20,0 pontos. 

 As atividades da disciplina serão avaliadas em 4,0 pontos. 

 Simulados: serão avaliados em 6,0 pontos. 

 Mapa de Produções Escritas: será avaliado em 5,0 pontos. 
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SEGMENTO Ensino Médio  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Química PROFESSOR (A) Raquel Malta  

ANO/SÉRIE 2ª série TURNO  Manhã  

 

A) OBJETIVOS 

 Compreender e relacionar a energia envolvida nas transformações 

físicas e químicas. 

 Compreender a rapidez das reações químicas.  

 Compreender a necessidade de se alterar a velocidade de 

determinados processos químicos e como atuar sobre esses sistemas 

para conseguir o efeito desejado. 

 Compreender o conceito científico de equilíbrio, e reconhecer sua 

importância na otimização de processos. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Termoquímica 

 Cinética química 

 Equilíbrio químico 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

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

no laboratório de química.  

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 (8,0 pontos cada) 

 Uma avaliação discursiva (8,0 pontos) 

 Simulados (5,0 pontos) 

 Avaliação prática (2,0 pontos) 

 Projeto de série (2,0 pontos) 

 Atividades diversas (2,0 pontos) 
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