1ª, 2ª e 3ª unidades - 2018

Apresentação
Querido(a) Estudante
É com imensa alegria que colocamos a sua disposição o Guia
do Estudante 2018. Neste você encontrará toda a programação pedagógica do ano letivo, o que o torna um material necessário para
auxiliar na organização do seu estudo. Nele consta o calendário
escolar com informações precisas sobre as unidades de ensino, indicadores de aprendizagem, períodos das unidades, atividades extracurriculares, recesso escolar, feriados, entre outras. Pedimos especial
atenção para os indicadores de aprendizagem das diferentes áreas
de conhecimento por serem informações valiosas que lhe auxiliarão
no aprofundamento individual e coletivo.
Desejando a você êxito nos estudos, esperamos que o ano letivo de 2018 seja repleto de muita busca e conquista!
Atenciosamente,
A Direção
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 Coordenação Pedagógica
(Tel.: 4009-4643)
,

 Orientação Educacional
(Tel. 4009-3634)

 Auxiliar de Coordenação
(Tel.: 4009-3640

 Auxiliar de Disciplina
(Tel.: 4009-3637)

 Assistente de Disciplina
(Tel.: 4009-2815)

 Coordenação de Esportes
(Tel.: 4009-3611)

Esportes oferecidos:







Futsal
Ginástica Artística
Ginástica Rítmica
Judô
Karatê
Natação
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A. Calendário Geral

Fevereiro

MÊS

DIA
05

Início das aulas

06

Celebração de acolhimento do ano letivo – Santuário

05 a 07

Aula Inaugural – SOE/ COORDENAÇÃO/SORPA

08 a 14

Recesso de Carnaval

15

Início das aulas após o recesso de Carnaval

22

Aula Inaugural – SOE/ COORDENAÇÃO/SORPA

05 a 28
26 a 02/03

Março

REFERÊNCIA

Avaliação Diagnóstica
Preparação para eleição de representante de sala
(aluno e professor)

02

Avaliação para o Coral

05

Início dos encontros da Catequese e Crisma

05 a 09

Eleição de representante de sala (aluno e professor)

06 a 09

Semana de Comemoração Aniversário do ISBA

17
26 a 28

Dia de Limpeza de Praia – Clean Up Day
Confissões para a Páscoa

29 a 01/04 Recesso de Páscoa
07 a 20

Abril

21
23 a 25

Festival Literário do ISBA - FLISBA
Tiradentes - Feriado
Missa em preparação a Festa de Adelaide de Cicé

26

Missa Festiva de Adelaide de Cicé

30

Recesso Escolar
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Maio

01

Feriado - Dia do trabalho

05

Missa e Homenagem às mães

07

1ª reunião de pais da Catequese

07

Abertura – Olimpíada de Cicé

11

Encerramento - Olimpíada de Cicé

12

Término da 1ª Unidade

14

Início da 2ª Unidade

Julho

Junho

14 a 17

Período de 2ª chamada

28

Festival de Talentos

29

Entrega dos boletins da 1ª unidade

30

Coroação de Nossa Senhora Educadora

31

Feriado Corpus Christi

01 a 05

Semana do Meio Ambiente

05 a 21

Período de reavaliação

09

Feira da Solidariedade

21

Festa de São João

22

Início do Recesso Junino

09

Retorno às aulas – Início do 2º Semestre

11

Apresentação Coral ISBA

16

Início das Inscrições para Gincana

26

Missa dos Avós
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04

Outubro

Setembro

Agosto

10 e 11

Missa – Comemoração do dia dos Pais
Gincana

18

Término da 2ª Unidade

20

Início da 3ª Unidade

20 a 24

Período de 2ª chamada

20 a 22

Semana de Manifestações Folclóricas

01

Culminância Projeto Interdisciplinar- Culturarte

06

Entrega do boletim

07

Feriado da Independência

15

Batizado-SORPA

13 a 09/10

Período de reavaliação

29

Campeonato de Educação Física - Intersalas

12

Feriado Nossa Senhora Aparecida/Início Tríduo de
Nossa Senhora Educadora

15

Dia do Professor

16

Missa Nossa Senhora Educadora -Santuário

20

1ª Eucarístia

29

Palavra Vida
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Novembro
Dezembro

02

Feriado Finados

10

Crisma - Sacramento

12

Apresentação do Coral ISBA

13

Missa 3º EM

14

Encerramento 3º EM

15

Proclamação da República

19

Última prova da unidade (9º EF/1º e 2º EM)
Solenidade 3º EM

22

Resultado Final 3º EM - Inscrição recuperação

26

Início recuperação 3º EM

27

Entrega do resultado e inscrição para recuperação
final 9º EF/ 1º e 2º EM

29

Início da recuperação 9º EF/ 1º e 2º EM

08

Feriado – N. Senhora Conceição

13

Término da recuperação 3º EM

17

Resultado recuperação final 3º EM
Término da recuperação final 9ºEF/1º e 2º EM

20

Resultado recuperação final – 9º/1º e 2º EM

25

Natal

* Os cursos de recuperação acontecerão com número mínimo de
estudantes pré-determinado pela instituição.
* Este calendário escolar poderá sofrer alteração caso haja intercorrências que exijam reorganização das datas e atividades previstas.
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B. Previsão das atividades – por unidade.
1º Trimestre

05/02 a 12/05
08 a 14/02
29/03 a 01/04
21/04
01/05
14 a 17/05
29/05

Início e término da unidade
Recesso carnaval
Semana Santa
Feriado Tiradentes
Feriado Dia do Trabalho
Provas de 2ª Chamada: Ver orientações no Guia
da Família e calendário
Previsão para entrega do boletim e inscrição para
reavaliação da 1ª Unidade
Aguardar a circular sobre a reavaliação.

2º Trimestre

14/05 a 18/08
31/05
05 a 21/06
22 /06 a 08/07
09/07
10 e 11/08
20 a 23/08
06/09
3º Trimestre
20/08 a 19/11
13/09 a 09/10
12/10
15/10
02/11
15/11
12 a 19/11
27/11
29/11 a 17/12
20/12

Início e término da unidade
C. Christi
Período de reavaliação – Ver circular específica
Recesso junino
Retorno do recesso
Gincana
Período de provas da 2ª Chamada
Previsão para entrega do boletim e inscrição para
reavaliação da 2ª Unidade
Aguardar a circular sobre a reavaliação.
Início e término da unidade
Período de reavaliação – Ver circular específica
Feriado N. Senhora Aparecida
Feriado Dia do Professor
Feriado Finados
Feriado Proclamação da República
Semana de Provas
Resultado e inscrição para recuperação
Período de recuperação
Resultado da recuperação
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO
O Sistema avaliativo do Colégio ISBA consta no seu Regimento Institucional e no Projeto Político Pedagógico. Ele compreende avaliação como
momento significativo do processo ensino e aprendizagem que envolve
estudantes e professores no reconhecimento das habilidades e competências construídas e na retomada e no aproveitamento das que ainda estão
em construção. Para tanto, a avaliação se configura como processual e tem
dimensões qualitativa e quantitativa.
Após o processo de avaliação realizado ao longo das três unidades letivas, será aprovado para a série seguinte o estudante que obtiver frequência
de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do total de aulas ministradas
e atividades da série e a média 6,0 (seis) ao final do ano letivo, observando o
seguinte cálculo:
M1ªU + M2ªU + M3ªU / 3 = ou superior a 6,0
Os estudantes que não obtiverem a média exigida pela escola terão
direito a realizar a recuperação, que tem como finalidade sanar as dificuldades apresentadas e fazer as regulações necessárias através de 2 (duas)
modalidades:
I.

(Recuperação Periódica): Reavaliação, de caráter facultativo, realizada
após a 1ª e 2ª unidades, sem oferta de cursos de orientação de ensino.

II.

Recuperação Final: recuperação, de caráter facultativo, realizada após
o término do ano letivo, com ou sem oferta de cursos de orientação de
ensino.

Para os estudantes com média inferior a 6,0 (seis) e que desejarem
realizar a Recuperação Final serão organizados, de acordo com a série,
programação de conhecimento, metodologias e avaliação específica.
A proposta de Recuperação Final elimina totalmente as notas obtidas
ao longo do ano letivo. Por isso, o estudante deverá obter a média igual ou
superior a 5,0 (cinco), no total das avaliações disponibilizadas no período
da Recuperação Final, para ser promovido para a série posterior. O estudante que não obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco) nas disciplinas
em Recuperação será retido na mesma série.
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As avaliações serão realizadas aos sábados e no horário regular das
aulas.
Nas Avaliações Diagnósticas, a pontuação extra, varia de acordo
com rendimento obtido na sua respectiva avaliação, uma vez que se trata
de instrumento disciplinar.
A pontuação extra (Av. Diagnóstica), está sujeita ao critério de
Progressão de Pontuação:
a) quando o rendimento for menor que 60% não haverá pontuação.
b) rendimento maior ou igual a 60% e menor que 80%, em determinado
instrumento avaliativo, confere 0,5 ponto na média da disciplina
avaliada pelo referido instrumento;
c) rendimento maior ou igual a 80%, em determinado instrumento avaliativo,
confere 1,0 ponto na média da disciplina avaliada pelo referido instrumento.
A aprovação direta nas disciplinas requer média de curso (MC) maior
ou igual a seis (6,0). O estudante que não obteve aprovação direta submete-se a reavaliação e/ou recuperação final.
Os alunos que não obtiverem média final (MF) maior ou igual a seis
(6,0), devem fazer recuperação final em caráter obrigatório, a partir das
decisões do Conselho de Classe.
RECUPERAÇÃO FINAL
Na recuperação final, os professores informam, previamente, os assuntos, competências e habilidades a serem retomados nessa etapa.
Após a recuperação final, o Conselho de Classe, constituído por Professores, Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e Direção,
pode decidir pela aprovação do aluno que não tenha obtido a média mínima de aprovação na recuperação final: 5,0 (cinco). Para tanto, utiliza-se
de critérios previamente definidos pela Direção, registrados em ata.
O estudante que não foi aprovado na recuperação final e foi considerado sem condições para prosseguir seus estudos em nível superior pelo
Conselho de Classe deve repetir a série/ano.
SEGUNDA CHAMADA
A segunda chamada aplica-se aos estudantes que, por motivo justo,
não realizaram as avaliações regulares. Sua inscrição ocorre mediante entrega de atestado médico e justificativa assinada pelo responsável.
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A segunda chamada abarca todo o conteúdo da unidade. Não haverá concessão de inscrição no dia da avaliação e será composta por questões discursivas e objetivas.
(REAVALIAÇÃO)
A reavaliação ocorre após cada unidade, exceto na última (3ª unidade). A reavaliação é aberta e/ou discursiva e abarca todo o conteúdo da
unidade. Entre a nota obtida na unidade e a nota obtida na reavaliação
prevalece a de maior valor.
A realização da inscrição na reavaliação ocorre mediante inscrição
na Coordenação Pedagógica. O aluno pode realizar reavaliação de, no
máximo, três disciplinas, nas quais obteve nota menor que seis (6,0). Não
haverá concessão de inscrição no dia da reavaliação.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Nos dias de avaliação de aprendizagem, os estudantes devem comparecer devidamente uniformizados, portando o cartão de identificação.
Os calendários das avaliações são divulgados no início das unidades. Somente em situações extraordinárias, esses calendários sofrem alterações.
Após o início das avaliações, não será mais permitida à entrada de
alunos. Ao receber a avaliação, o estudante deve certificar-se imediatamente
de que a mesma está completa. Uma vez iniciada a avaliação, não são admitidas reclamações.
Ao responder a avaliação, o estudante deve:

Evitar rasuras, inclusive no gabarito;

Preencher corretamente todo o cabeçalho;

Evitar atitudes suspeitas, como conversar, olhar para os lados etc. Essas
atitudes podem ocasionar anulação de questões e da própria avaliação;

Reler a sua avaliação antes de entregá-la ao fiscal, certificando-se de
que respondeu a todas as questões;

Assinar a lista de presença ao entregar a sua avaliação ao fiscal.

Não é permitido portar smartphone, relógio digital e outros aparelhos eletrônicos durante a realização das provas. Caso o aluno/a não
obedeça a esta determinação, terá sua avaliação zerada.
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DICAS DE ESTUDO!

lfa-2018-diversos-0321042018-2ª EM_GUIA

12

Muitas pessoas veem o estudo como algo complicado, difícil, e
até chato. E isso faz com que tenhamos dificuldades na hora de estudar. Para auxiliá-lo, seguem algumas dicas. Reflita sobre elas e
tente estabelecer uma boa relação com a sua aprendizagem, já que
cada pessoa tem um jeito de aprender, e nem todas as dicas serão
igualmente eficientes para todos:
 Refletir sobre a importância do estudo para sua vida
É importante estabelecer um contato consigo mesmo/a, sem permitir que você ocupe o lugar determinado pelo outro. Você é o/a
protagonista de suas escolhas. Portanto, comece a pensar que lugar
deseja ocupar na vida, na sociedade. Leve em consideração que
“nós somos do tamanho dos nossos sonhos”. Seu futuro já começou
a ser construído, e depende de suas ações no presente.
 Explorar a sala de aula
A sala de aula é um espaço de grande importância para o seu
aprendizado. Mais que local de aprendizado, a sala de aula deve
ser vista como espaço social e de trocas valiosas. Por ser um espaço
de convivência, nela se faz contatos que muitas vezes perduram por
toda a vida do estudante.
Contudo, não se pode perder de vista que devemos preservar este
ambiente como lugar de aprendizagem, que é seu objetivo primeiro.
Reflita sobre sua postura em sala, pois o compromisso individual se
refletirá no coletivo. Isso permitirá que o professor atue como mediador dos conhecimentos, estando à disposição do grupo para melhor
acompanhá-los.
 Cumprir rotina de estudo
Estudar também é um hábito a ser desenvolvido, por isso inclua
seus estudos entre suas ações diárias. Certamente, esta prática lhe
trará os resultados positivos que você deseja e merece.
 Atentar para as questões de saúde
Uma alimentação balanceada pode otimizar o seu desempenho.
Comer bem significa pensar bem.
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O sono e a aprendizagem estão fortemente relacionados. Dormir
pouco reduz a capacidade de manter a atenção em uma tarefa, afeta o desempenho escolar; dificulta a realização de atividades cognitivas; aumenta a sonolência diurna e altera o humor. Investigue o seu
relógio biológico e descubra quantas horas de sono são necessárias
para que você descanse. Assim estará contribuindo para a preservação e ativação da sua memória. Pense nisso!
 Organizar e gerir seus horários
Todos nós dispomos de 24h por dia, no entanto cada pessoa
administra este tempo de acordo com as suas prioridades.
A gestão do tempo de forma adequada é o primeiro passo para a
organização do estudante. Priorize seus estudos de forma que você
tenha tempo para fazer outras atividades como: brincar, ler, realizar
atividades esportivas, curso de idiomas etc.
Esperamos que você pense sobre o que lhe foi dito e que, como
autor da sua história, sinta-se sempre merecedor das melhores coisas da vida. Para isso é importante que faça sempre as escolhas
mais assertivas.
Siga com passos firmes em busca dos seus propósitos e esteja
pronto para o sucesso. Estamos aqui para apoiá-lo e orientá-lo.
Conte sempre conosco.
Com carinho
Equipe Técnica
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OLIMPÍADAS CIENTÍFICAS
As Olimpíadas Científicas impõem novo horizonte acadêmico para
nossos alunos. De fato, exigem modelo de aprendizagem baseado na pesquisa por novos conhecimentos. O Colégio ISBA orienta seus alunos nas
diversas etapas das olimpíadas externas do conhecimento, através da divulgação de materiais de estudo, seja no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), seja no site do colégio.
As Olimpíadas Científicas possuem suas especificidades (época de
aplicação, quantidade de fases, tipos de provas e etapas – estadual/regional/nacional/mundial). Acompanhar esses detalhes, com diligência, é da obrigatoriedade de cada participante. Na verdade, representa
oportunidade de amadurecimento e preparo para as exigências da vida.
Certamente, participar de Olimpíadas Científicas significa construir
um futuro promissor.
A seguir, divulgamos os sites das Olimpíadas Científicas acompanhadas pelo Colégio ISBA:
Olimpíada
Astronomia e Astronáutica (OBA)
Biologia (OBB)
Física (OBF)
Matemática (OBM)
Olimpíada Baiana de Química (OBAQ)
Olimpíada Brasileira de Química (OBQ)

Ling. 9 Comp. – 30
Mat.
7 Comp. – 30
C.Nat. 8 Comp. – 30
C.Hum. 6 Comp. – 30

Site
www.oba.org.br
www.anbiojovem.org.br
www.sbf1.sbfisica.org.br/olimpiadas
www.obm.org.br
www.obaq.ufba.br
www.obquimica.org

habilidades
habilidades
habilidades
habilidades
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS E REDAÇÃO.
Competência de área 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua
vida.
H1 - Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como
elementos de caracterização dos sistemas de comunicação.
H2 - Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais.
H3 - Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas.
H4 - Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação.
Competência de área 2 - Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais.
H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema.
H6 - Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio
de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas.
H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e
seu uso social.
H8 - Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação da diversidade cultural e linguística.
Competência de área 3 - Compreender e usar a linguagem corporal como
relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade.
H9 - Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social.
H10 - Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em
função das necessidades cinestésicas.
H11 - Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social,
considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação
para diferentes indivíduos.
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Competência de área 4 - Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da
própria identidade.
H12 - Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos
artistas em seus meios culturais.
H13 - Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos.
H14 - Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de
elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e
étnicos.
Competência de área 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos
das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.
H15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político.
H16 - Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos
de construção do texto literário.
H17 - Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e
permanentes no patrimônio literário nacional.
Competência de área 6 - Compreender e usar os sistemas simbólicos das
diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade
pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.
H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e
para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos.
H19 - Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução.
H20 - Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional.
Competência de área 7 - Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as
diferentes linguagens e suas manifestações específicas.
H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não
verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e
hábitos.
H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos
linguísticos.
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H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é
seu público alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados.
H24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o
convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção,
chantagem, entre outras.
Competência de área 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como
língua materna, geradora de significação e integradora da organização do
mundo e da própria identidade.
H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas
que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.
H26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso
social.
H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação.
Competência de área 9 - Entender os princípios, a natureza, a função e o
impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida
pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos
conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais
tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem
solucionar.
H28 - Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da
comunicação e informação.
H29 - Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e informação.
H30 - Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem.
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Competência de área 1 - Construir significados para os números naturais,
inteiros, racionais e reais.
H1 - Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos números e operações - naturais, inteiros, racionais ou reais.
H2 - Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem.
H3 - Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos.
H4 - Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de
argumentos sobre afirmações quantitativas.
H5 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos.
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Competência de área 2 - Utilizar o conhecimento geométrico para realizar
a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.
H6 - Interpretar a localização e a movimentação de pessoas/objetos no
espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional.
H7 - Identificar características de figuras planas ou espaciais.
H8 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos
de espaço e forma.
H9 - Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de
argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano.
Competência de área 3 - Construir noções de grandezas e medidas para a
compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
H10 - Identificar relações entre grandezas e unidades de medida.
H11 - Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação
do cotidiano.
H12 - Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas.
H13 - Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento
consistente.
H14 - Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas.
Competência de área 4 - Construir noções de variação de grandezas para
a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
H15 - Identificar a relação de dependência entre grandezas.
H16 - Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas,
direta ou inversamente proporcionais.
H17 - Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como
recurso para a construção de argumentação.
H18 - Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação
de grandezas.
Competência de área 5 - Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas.
H19 - Identificar representações algébricas que expressem a relação entre
grandezas.
H20 - Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas.
H21 - Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos
algébricos.
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H22 - Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para a
construção de argumentação.
H23 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos.
Competência de área 6 - Interpretar informações de natureza científica e
social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação.
H24 - Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer
inferências.
H25 - Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos.
H26 - Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso
para a construção de argumentos.
Competência de área 7 - Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados
para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para
interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição
estatística.
H27 - Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados (não em classes) ou em gráficos.
H28 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística
e probabilidade.
H29 - Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso
para a construção de argumentação.
H30 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade.
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis
nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da
humanidade.
H1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos.
H2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde
ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico.
H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no
senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.
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H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade.
Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias
associadas às ciências naturais em diferentes contextos.
H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.
H6 – Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou
utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum.
H7 – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a
saúde do trabalhador ou a qualidade de vida.
Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos.
H8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas,
considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos.
H9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo
energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem
causar alterações nesses processos.
H10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte
e(ou) destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais.
H11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia,
considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos
biotecnológicos.
H12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades
sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios.
Competência de área 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando
conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais.
H13 – Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres vivos.
H14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos,
como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente,
sexualidade, entre outros.
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H15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos.
H16 – Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos.
Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das
ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos,
sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.
H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais
que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental.
Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas.
H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.
H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais
ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo.
H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação
e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos,
ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais.
H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia
em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais,
sociais e/ou econômicas.
Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para,
em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.
H24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas.
H25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de
sua obtenção ou produção.
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H26 – Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando
transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos.
H27 – Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios.
Competência de área 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia para,
em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.
H28 – Associar características adaptativas dos organismos com seu modo
de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em
especial em ambientes brasileiros.
H29 – Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos,
matérias primas ou produtos industriais.
H30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando
aquelas que visam à preservação e a implementação da saúde individual,
coletiva ou do ambiente.
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Competência de área 1 - Compreender os elementos culturais que constituem as identidades
H1 - Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais
acerca de aspectos da cultura.
H2 - Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.
H3 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos
históricos.
H4 - Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura.
H5 - Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades.
Competência de área 2 - Compreender as transformações dos espaços
geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de
poder.
H6 - Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos.
H7 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder
entre as nações
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H8 - Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica
dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social.
H9 - Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.
H10 - Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a
importância da participação da coletividade na transformação da realidade
histórico-geográfica.
Competência de área 3 - Compreender a produção e o papel histórico das
instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes
grupos, conflitos e movimentos sociais.
H11 - Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço.
H12 - Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades.
H13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para
mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder.
H14 - Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e
interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica
acerca das instituições sociais, políticas e econômicas.
H15 - Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos
ou ambientais ao longo da história.
Competência de área 4 - Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.
H16 - Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e/ou da vida social.
H17 - Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no
processo de territorialização da produção.
H18 - Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas
e suas implicações sócio-espaciais.
H19 - Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.
H20 - Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.
Competência de área 5 - Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade.
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H21 - Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida
social.
H22 - Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas.
H23 - Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das
sociedades.
H24 - Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.
H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.
Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.
H26 - Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios
físicos e as relações da vida humana com a paisagem.
H27 - Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio
físico, levando em consideração aspectos históricos e (ou) geográficos.
H28 - Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais
em diferentes contextos histórico-geográficos.
H29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço
geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações
humanas.
H30 - Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas.
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CONTEÚDOS E INDICADORES DE APRENDIZAGEM
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

BIOLOGIA
1ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)

CONTEÚDOS
Biologia I
1 Genética
 Histórico e termos
genéticos
 Monoibridismo
 Probabilidade
 Genealogias
 Herança sem dominância
 Genes letais
 Pleiotropia
 Alelos múltiplos
 Grupos sanguíneos
 Herança relacionada
ao sexo.
 Diibridismo
 Interação gênica

1.1.

1.2

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Aplica corretamente os conceitos (nomenclatura) utilizados no estudo básico da genética.
Reconhece através dos trabalhos de Mendel,
o mecanismo de transmissão de características hereditárias.
Relaciona os seguintes princípios: dominância, segregação dos alelos e combinação aleatória dos gametas com as proporções obtidas nos cruzamentos genéticos envolvendo um gene.
Identifica exemplos clássicos de monoibridismo na espécie humana.
Analisa problemas genéticos e aplica regras de probabilidade como a regra do “e”
do “ou” e o binômio de Newton
Interpreta e representa genealogias identificando os símbolos característicos, tipos de
heranças e probabilidades de cruzamentos
Compreende e diferencia heranças como a
dominância completa, codominância, a
dominância incompleta e os genes letais.
Reconhece a pleiotropia como o fenômeno
em que um gene influencia mais de uma
característica.
Conceitua alelos múltiplos e resolve problemas envolvendo características determinadas por mais de dois alelos de um mesmo
gene.
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1.10. Conhece o sistema ABO de grupos sanguíneos humanos, compreendendo os princípios envolvidos na incompatibilidade entre
certos tipos sanguíneos.
1.11. Conhece a genética do sistema Rh, compreendendo os princípios envolvidos na incompatibilidade materno-fetal responsável
pela eritroblastose fetal.
1.12. Conhece a genética dos sistemas ABO, Rh
e MN e resolve problemas sobre esse assunto.
1.13. Explica o efeito Bombaim ou falso O, comparando-o com casos de sangue tipo O
verdadeiro.
1.14. Diferencia as heranças relacionadas aos
cromossomos sexuais X e Y, bem como os
principais exemplos humanos.
1.15. Explica e exemplifica heranças com dois ou
mais pares de genes com segregação independente.
1.16. Interpreta e explica esquemas de cruzamentos no quadrado de Punnett, envolvendo
dois ou mais pares de genes.
1.17. Analisa heranças determinadas por dois ou
mais pares de genes que condicionam uma
única característica (com ou sem epistasia).
Biologia II
2. REPRODUÇÃO
VEGETAL
 Briófitas
 Pteridófitas
 Gimnospermas
 Angiospermas
 Histologia vegetal
 Morfologia e anatomia da raíz.

2.1.

2.2.

2.3.

Conhece os principais grupos de plantas,
identifica suas características básicas e
exemplifica cada grupo.
Reconhece que as plantas apresentam um
estágio de embrião, característica que as
distingue das algas.
Conhece os principais grupos de plantas,
identifica suas características básicas e
exemplifica cada grupo.
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2.4.

Descreve, em linhas gerais, o ciclo de vida
das plantas, reconhecendo-o como alternância entre gerações haplóides (gametófitos) e diplóides (esporófitos)
2.5. Compara os ciclos de vida dos diferentes
grupos de plantas com relação à redução
da fase gametofítica e à independência da
água para a reprodução
2.6. Identifica as fases do ciclo em que se formam gametas e esporos.
2.7. Compara o ciclo de vida de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas
identifica suas principais diferenças e semelhanças.
2.8. Distingue a fecundação simples que ocorre
em plantas gimnospermas, da dupla fecundação que ocorre em angiospermas.
2.9. Identifica as estruturas florais bem como
suas respectivas funções, através de esquemas, fotografias e figuras.
2.10. Conceitua o óvulo de plantas fanerógamas,
reconhecendo-o como a estrutura multicelular em que se forma a oosfera.
2.11. Conceitua grão de pólen de plantas fanerógamas, reconhecendo-o como a estrutura em que se formam os gametas masculinos.
2.12. Analisa o grão de pólen e a formação do
tubo polínico a partir de observações realizadas em laboratório.
2.13. Identifica os principais tecidos vegetais,
como os e meristemas e tecidos permanentes.
214. Conhece a estrutura anatômica da raiz
diferenciando os tipos de raízes e suas
principais funções.
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
Biologia I
3. Genética (continua)
 H. quantitativa
 Linkage e mapas
gênicos.
 Genética de funcionamento
dos
genes.
 Biotecnologia

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
O professor verificará se o aluno:
3.1

3.2

3.3.

3.4

3.5.

3.6

3.7

3.8

4. Mutações gênicas e
cromossõmicas

4.0

4.1
4.2

Caracteriza herança quantitativa e reconhece exemplos desse tipo de herança em
diversas espécies.
Demonstra a variação fenotípica contínua
de um caráter com padrão de herança
quantitativa ou poligênica.
Representa sob a forma de gráfico a distribuição das diferentes classes fenotípicas,
por exemplo, de estatura relacionando-a a
uma curva normal.
Reconhece a herança de genes ligados,
não obedecendo à lei da segregação independente dos fatores.
Compreende a construção de mapas gênicos a partir da análise das taxas de permutação entre genes ligados
Caracteriza cromossomo sexual e conhece
os principais sistemas de determinação
cromossômica do sexo.
Explica a transmissão e prevê a manifestação de determinada característica ligada
ou relacionada ao sexo.
Conhece as principais técnicas de manipulação de DNA utilizadas em biotecnologia.
Conhece a nomenclatura genética específica aplicada às mutações e fenômenos relacionados.
Identifica cariótipos e respectivas características de seus portadores.
Reconhece que alterações do número e
estrutura dos cromossomos nas células estão relacionadas às aberrações cromossômicas.
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4.3. Diferencia e exemplifica mutações gênicas
e mutações cromossômicas.
4.4 Reconhece as mutações gênicas mais frequentes e suas implicações para os seus
portadores.
4.5. Caracteriza as principais aneuploidias (autossômicas e alossômicas) que podem afetar o ser humano.
4.6 Diferencia as principais mutações numéricas que ocorrem na espécie humana.
4.7 Identifica as principais causas da ocorrência
de erros cromossômicos numéricos.
4.8 Diferencia as principais mutações estruturais que ocorrem na espécie humana
4.9 Identifica aneuploidias a partir da análise de
esquemas, figuras, e simulações.
5. Câncer

5.1.

5.2.

5.3.

5.4
5.5
5.6.

5..7.
5.8.

Reconhece a interferência de diversos
agentes externos mutagênicos sobre o DNA
das espécies.
Reconhece o câncer como uma coleção de
distúrbios que compartilham características
comuns do crescimento celular descontrolado.
Reconhece que as alterações genéticas dos
sistemas reguladores celulares são a base
primária da carcinogênese.
Classifica os principais tipos de tumores
malignos.
Analisa a relação entre o estilo de vida e a
expressão dos oncogenes.
Explica a angiogênese como um importante fenômeno que auxilia no desenvolvimento de tumores cancerígenos.
Conceitua e diferencia neoplasias benignas
e malignas.
Explica o processo de metástase que ocorre
com neoplasias malignas.
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5.9

6. Biologia II
 Estudo do caule
 Estudo da folha
 Estudo da flor
 Estudo do fruto
 Estudo da semente
 Condução
e
transpiração.
 Hormônios vegetais
 Efeito da luz no
desenvolvimento vegetal

Identifica os principais genes controladores
da divisão celular, implicados no desenvolvimento do câncer

6.1

Conhece a anatomia e fisiologia dos órgãos vegetais como: caule, folha, flor e fruto.
6.2 Diferencia os principais tipos de raízes,
caules, folhas e frutos encontrados na natureza.
6.3 Identifica a estrutura da semente e seus
componentes básicos.
6.4 Diferencia os fenômenos de germinação,
dormência e embebição da semente.
6.5 Explica o processo de condução de seiva
pelo vegetal e o processo de evapotranspiração.
6.6 Entende como agem os hormônios vegetais
relacionados com o desenvolvimento geral
e manutenção da planta.
6.7. Diferencia os principais movimentos típicos
vegetais que facilitam sua adaptação a
ambientes com características distintas.
6.8 Reconhece a importância da luz solar para
o desenvolvimento e adaptação dos vegetais aos diferentes ambientes
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
Biologia I
7. Evolução das espécies
 Evidências da
evolução.
 Lamarckismo
 Darwinismo
 Teoria moderna
da evolução
 Tipos de seleção
natural
 Bases genéticas
da evolução
 Noções de filogenia
 Especiação
 Divisão do tempo geológico.
 Evolução dos
vertebrados
 Evolução humana

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
O professor verificará se o aluno:
7.1
7.2
7.3
7.4.

7.5
7.6
7.7

7.8

7.9.
7.10
7.11
7.12
7.13

Compreende os pressupostos das principais teorias evolucionistas.
Compreende e analisa as principais evidências da evolução.
Analisa as ideias lamarckianas e darwinianas para explicar a evolução biológica.
Compreende os conceitos de seleção
natural e competição a partir de simulações realizadas em laboratório
Diferencia as formas de seleção natural
(estabilizadora, direcional e disruptiva).
Avalia a contribuição do conhecimento
genético na teoria sintética da evolução.
Analisa o papel das mutações, recombinação genética e seleção no processo
evolutivo.
Analisa as frequências gênicas e genotípicas das populações em equilíbrio através do teorema de Hardy-Weinberg.
Analisar os fatores evolutivos que afetam
o equilíbrio gênico.
Reconhece a especiação e suas variações
como um fenômeno evolutivo.
Identifica as eras geológicas relacionando-as a evolução dos seres vivos.
Analisa aspectos gerais da evolução dos
vertebrados.
Analisa aspectos gerais da evolução dos
vertebrados.
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Biologia II
8. Ecologia
 Termos ecológicos
 Cadeia e teia alimentar
 Fluxo de energia e
produtividade.
 Pirâmides ecológicas
 Ciclos biogeoquímicos
 Relações ecológicas
 Biomas terrestres
 Ecossistemas aquáticos
 Estudo das populações
 Sucessão ecológica
 Desequilíbrio ecológico
 Legislação ambiental

8.0 Conhece os principais termos ecológicos
utilizados.
8.1 Identifica os níveis tróficos de um ecossistema (produtores, consumidores e decompositores) e compreende a relação entre
eles, constituintes das cadeias e as teias
alimentares.
8.2 Compreende o fluxo de energia e de matéria nas cadeias alimentares.
8.3 Analisa e diferencia as pirâmides ecológicas de número, biomassa e energia.
8.4 Diferencia produtividade primária bruta e
produtividade primaria líquida de um ecossistema.
8.5 Reconhece o comportamento cíclico dos
elementos químicos que constituem as
substâncias orgânicas.
8.6 Caracteriza e exemplifica as alelobioses, relações ecológicas intra-específicas (colônia, sociedade e competição intra-específica) e interespecíficas (proto-cooperação, mutualismo, inquilinismo, predatismo, competição interespecífica, amensa-lismo, forésia, herbivorismo,
comensalismo e parasitismo).
8.7 Diferencia os principais biomas terrestres e
brasileiros.
8.8 Conhece os biociclos terrestre, marinho e
dulcícola.
8.9 Identifica a interferência das taxas de natalidade e mortalidade sobre a densidade
populacional.
8.10 Compreende a capacidade de dispersão
das populações avaliando fatores que
favorecem e que dificultam o processo.
8.11 Analisa gráficos, esquemas e desenhos
que ilustram o crescimento populacional, curvas de crescimento, o potencial
biótico de uma população e os fatores
limitantes (resistência ambiental).
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8.10
8.11

8.12

Diferencia e caracteriza as fases de uma
sucessão ecológica.
Analisa os principais problemas ecológicos relacionados ao desequilíbrio ambiental.
Conhece as principais regras da legislação ambiental vigente.

QUÍMICA
1ª UNIDADE (FRENTE 1) LIVROS 1 E 2
CONTEÚDOS
1. Dispersões

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
1. Conhece as Soluções e Coloides: e dispersões e suas características;

2. Soluções

2. Reconhece Formação de Sistemas Dispersos:
energias envolvidas;

3. Concentração das
soluções

3. Compreende a Concentração de Soluções:
saturadas, insaturadas, concentradas e diluídas;

4. Diluição das soluções

4. Calcula a Concentração de soluções: modos
de expressar;

5. Mistura de soluções
sem reações químicas

5. Compreende os conceitos de diluição e de
misturas de soluções com e sem reação química

6. Mistura de soluções
com reações químicas

6. Reconhece uma titulação

7. Propriedades coligativas

7. Reconhece Sistemas coloidais e suas propriedades.
8. Reconhece as propriedades coligativas e suas
propriedades
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2ª UNIDADE (FRENTE 1) LIVROS 3 E 4
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)

CONTEÚDOS
1. Termodinâmica
Química
2. Entalpia I – Fatores
que influenciam o
ΔH e tipos de ΔH
3. Entalpia II – Cálculos do ΔH pelo(a):
calor de formação,
Lei de Hess e energia de ligação
4. Cinética Química –
Velocidade média e
velocidade instantânea
5. Cinética Química –
Fatores que alteram a velocidade
de uma reação
6. Cinética Química –
Lei da Velocidade
das Reações Químicas
7. Radioatividade

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Diferencia os processos exotérmicos dos
endotérmicos;
Aplica a primeira lei da termodinâmica;
Calcula a variação de entalpia em processos
físicos e químicos;
Calcula as mudanças de energia que
ocorrem em reações químicas e aprende
como essas mudanças são medidas;
Calcula o H de uma transformação física
ou química a partir de representação
gráfica;
Reconhece como a química contribui para uma
compreensão
dos
problemas
sociais
envolvendo energia;
Aplica o conceito de entalpia padrão de
formação e de combustão no cálculo da
variação de entalpia.
Aplica os conhecimentos sobre termoquímica a
processos do cotidiano.
Avalia a transferência de calor associada a
variações de temperatura e mudanças de
estado
Interpreta os gráficos da concentração das
substâncias que participam de uma reação
em função do tempo;
Reconhece os fatores que alteram a taxa de
desenvolvimento
das
transformações
químicas;
Entende a formação de um complexo
ativado;
Reconhece num gráfico de energia em função
da taxa de desenvolvimento da reação, fatores
como: energia de ativação, uso de
catalisadores, complexo ativado e variação de
entalpia.
Reconhece os fenômenos radioativos.
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15. Analisa as partículas radioativas e suas
características
16. Reconhece a radiação gama e suas
características
17. Escreve equações químicas de transmutação
natural e artificial
18. Calcula o tempo de meia vida de um
fenômeno radioativo
19. Diferencia fissão nuclear de fusão nuclear

3ª UNIDADE (FRENTE 1) LIVROS 5 E 6
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)

CONTEÚDOS
1. Equilíbrio químico
2. Deslocamento
equilíbrio

1.
2.

de

3. Equilíbrio iônico da
água – pH e Poh

3.
4.
5.

4. Hidrólise salina e
solução-tampão
5. Produto de solubilidade – Kps
6. Eletroquímica I –
Potencial de oxidação e potencial de
redução; Proteção
contra a corrosão
7. Eletroquímica II –
Pilhas: células galvânicas ou voltaicas

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Reconhece o sistema em equilíbrio químico
Analisa o deslocamento do equilíbrio
segundo lLe Chatelier
Calcula as diversas constantes de equilíbrio
e suas relações
Analisa as diversas aplicações do equilíbrio
químico no dia-a dia
Determina o número de oxidação de um
átomo dentro de uma estrutura molecular;
Compreende por que nas substâncias
simples o NOX dos átomos é zero;
Sabe a diferença entre o Nox individual
(atômico) e o Nox médio em uma estrutura;
Aplica algumas regras práticas de
determinação dos números de oxidação;
Reconhece se uma reação química é de
oxirredução;
Calcula a variação positiva ou negativa dos
números de oxidação alterados;
Compreende o significado dos termos
oxidante e redutor em uma reação química;
Reconhece o agente oxidante e o agente
redutor;
Faz o balanceamento de uma reação redox
com base na igualdade entre os números de
elétrons perdidos e recebidos;
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8. Eletroquímica III –
Células
eletrolíticas; Eletrólise ígnea
e em meio aquoso
9. Aspectos quantitativos da eletrólise
10. Pilhas comerciais

14. Faz balanceamentos de equações de
reações redox que envolvem processos
parciais, de auto oxirredução e aquelas com
participação de peróxido.
15. Faz cálculos estequiométricos para reações
redox.
16. Conceitua pilha.
17. Identifica a relação do processo de óxidoredução com elementos do cotidiano
18. Compreende que uma pilha é um dispositivo
que transforma parte da energia química em
energia elétrica;
19. Entende que os elétrons fluem do menor
redutor para o melhor oxidante;
20. Identifica cátodo, ânodo, polo positivo e
polo negativo;
21. Associa sempre nos processos eletroquímicos
o ânodo ao eletrodo onde ocorre a oxidação
e o cátodo ao eletrodo onde ocorre a
redução;
22. Trabalha com a tabela de potenciais para
determinar a ddp de uma pilha nas
condições padronizadas;
23. Percebe que a medida que a pilha funciona
a ddp varia, até que seja atingido o
equilíbrio químico;
24. Faz cálculos estequiométricos para reações
redox que ocorrem nas pilhas.
25. Monta a equação global da pilha;
26. Reconhece o ânodo e o cátado na
representação da pilha (IUPAQ).
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FÍSICA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1.0 Introdução à Física
 Notação Científica(NC)
 Ordem de grandeza(OG)
 Dimensão de uma
grandeza
 Operações com NC

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
1.0.Introdução à Física
1.1 Identifica o(s) instrumento(s) adequado(s) para a medida de uma grandeza
física.
1.2 Determina corretamente as unidades de
medida de uma grandeza física e reconhece as que pertencem ao Sistema Internacional de Unidades
1.3 Executa corretamente a conversão de
unidades de grandezas físicas.
1.4 Identifica a unidade de medida correta
de uma grandeza física.
1.5 Determina corretamente a ordem de
grandeza de um número.
1.6 Determina e analisa corretamente a
dimensão de uma grandeza física.
1.7 Entende o conceito de precisão de um
instrumento de medida e a determina.
1.8 Identifica os algarismos significativos de
uma medição e efetua corretamente as
operações matemáticas com esses algarismos.
1.9 Expressa corretamente os resultados das
operações matemáticas em Notação Científica.
1.10 Executa corretamente operações matemáticas com números escritos em potência de dez

lfa-2018-diversos-0321042018-2ª EM_GUIA

38

2.0

Vetores

 Grandeza vetorial e
grandeza escalar
 Soma de vetores
 Decomposição de
vetores
 Subtração vetorial
 Velocidade escalar
média e velocidade
vetorial média
 Composição de
movimentos

2.0 Vetores
2.1. Diferencia grandeza vetorial e grandeza
escalar.
2.2. Reconhece a variação de uma grandeza
vetorial, considerando os parâmetros:
módulo, direção e sentido.
2.3. Compreende o conceito de VETOR RESULTANTE e aplica a soma vetorial para
calcular grandezas tais como: deslocamentos, força resultante, velocidade resultante e aceleração resultante, quantidade
de movimento de um sistema e outras.
2.4. Reconhece a necessidade e aplica corretamente: o Teorema de Pitágoras, a lei dos
cossenos e a trigonometria no triângulo retângulo, para calcular grandezas vetoriais.
2.5. Diferencia e/ou compara as grandezas:
deslocamento e distância.
2.6 Determina posições e/ou deslocamentos,
utilizando linguagem vetorial.
2.7 Calcula a velocidade vetorial média e/ou
velocidade escalar média de um móvel,
em qualquer tipo de trajetória.
2.8 Compreende o conceito de vetor diferença e aplica a subtração vetorial para calcular grandezas tais como: deslocamento,
aceleração vetorial média, velocidade relativa e outras.
2.9 Representa, utilizando linguagem vetorial,
grandezas tais como: força, deslocamento, aceleração, velocidade, Impulso,
Quantidade de movimento e outras grandezas vetoriais.
2.10 Reconhece a necessidade e executa a
decomposição de grandezas vetoriais tais
como: força, velocidade e aceleração e
outras.
2.11 Determina a direção e o sentido de uma
grandeza vetorial aplicando as regras do
polígono ou do paralelogramo.
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3. Eletrostática
 Carga Elétrica
 Processos de
Eletrização
 Indução
Eletrostática
 Lei de Coulomb
 Campo Elétrico
 Campo Elétrico de
Cargas
puntiformes
 Linhas de Força
 Campo Elétrico
Uniforme
 Potencial Elétrico
 Superfícies
Equipotenciais
 Condutores em
Equilíbrio
eletrostático
 Esfera Condutora
eletrizada
 Capacitância Eletrostática

3. Eletrostática
1.1. Compreende e aplica os conceitos de
carga elétrica elementar e quantização da
carga elétrica na solução de problemas.
1.2. Caracteriza e/ou diferencia os processos
de eletrização.
1.3. Diferencia condutores e isolantes.
1.4. Aplica o princípio da conservação da
carga elétrica na solução de problemas
que envolvem processos de eletrização.
1.5. Compreende o funcionamento e a
finalidade dos detectores eletrostáticos
(eletroscópios).
1.6. Aplica a lei de Coulomb na resolução
de situações problemas.
1.7. Determina a força resultante sobre uma
carga elétrica utilizando a linguagem
vetorial
1.8. Analisa as relações de proporção direta
e inversa existentes na Lei de Coulomb.
1.9. Diferencia Força elétrica e campo
elétrico.
1.10. Caracteriza os campos elétricos gerados
por cargas positivas e negativas.
1.11. Analisa a interação de uma carga
elétrica com o campo elétrico através da





relação F  q.E e aplica essa relação na
solução de problemas.
1.12. Determina vetorialmente o campo
elétrico resultante de várias cargas
pontuais.
1.13. Analisa o movimento de uma carga
elétrica em um campo elétrico uniforme
(CEU) ou não.
1.14. Aplica os conhecimentos de cinemática
e dinâmica para calcular grandezas
físicas relacionadas ao movimento de
uma carga elétrica que interage com um
campo elétrico.
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1.15. Compreende o conceito de potencial
elétrico e calcula o potencial elétrico de
um ponto de um campo elétrico
infinitamente afastado.
1.16. Calcula o trabalho da força elétrica em
um campo elétrico uniforme ou não.
1.17. Aplica a conservação da energia para
calcular
as
grandezas
físicas
relacionadas
à
interação e
ao
movimento de uma carga elétrica
submetida a um campo elétrico.
1.18. Calcula o potencial elétrico resultante de
várias cargas pontuais.
1.19. Compreende o conceito de superfície
equipotencial e o aplica para determinar
o potencial de um ponto, ddp entre dois
pontos ou o trabalho da força elétrica.
1.20. Calcula a diferença de potencial (ddp)
no CEU.
1.21. Analisa os valores do potencial elétrico,
do campo elétrico e da densidade
superficial de cargas em condutores em
equilíbrio eletrostático.
1.22. Analisa as relações de proporção direta
e inversa existentes nas expressões que
determinam o valor do campo e do
potencial elétrico de uma carga
puntiforme.
1.23. Calcula o potencial e o campo elétrico
em diferentes pontos de uma esfera
condutora eletrizada.
1.24. Utiliza a relação entre capacitância,
potencial e carga elétrica ( Q=C.V) para
comparar condutores eletrizados.
1.25. Calcula o potencial elétrico final de
equilíbrio elétrico entre condutores
eletrizados por contato aplicando a
conservação da carga elétrica.
1.26. Identifica os tipos de associação entre
capacitores.
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1.27. Calcula a capacitância, carga elétrica e
ddp nas associações de capacitores em
série e em paralelo.
1.28. Calcula a energia potencial elétrica
armazenada em um capacitor.
1.29. Analisa a variação da capacitância de
um capacitor plano considerando a
distância, a área e o dielétrico entre as
placas desse capacitor.
4. Óptica Geométrica
 Os princípios da
Óptica Geométrica.
 A luz é uma onda(?)
 As cores: teoria
newtoniana.
 As leis da reflexão
da luz.
 Imagens reais e virtuais.
 O espelho plano e
seus usos.
 A formação das
imagens no espelho plano.
 O espelho esférico
e seus usos.
 A formação das
imagens no espelho esférico.
 A equação de
Gauss.
 Refração Luminosa
 Leis da Refração
 Aplicação da refração luminosa em:
Dioptro Plano

4.0 Óptica Geométrica
4.1 Compreende os conceitos iniciais básicos
para o estudo da Óptica Geométrica (OG),
tais como raio de luz, tipos de fonte e
feixes de luz
4.2 Reconhece as características dos meios
transparentes, translúcidos e opacos e
identifica-as nos materiais do cotidiano.
4.3 Identifica e diferencia os Princípios da
Óptica Geométrica.
4.4 Reconhece situações e dispositivos que
confirmam os Princípios da OG.
4.5 Diferencia os fenômenos ópticos da
reflexão, refração e absorção nas suas
formas (regular ou difusa).
4.6 Compreende os conceitos de ponto-objeto
e ponto-imagem reais e virtuais, as
propriedades e diferenças entre as imagens
reais e virtuais.
4.7 Verifica experimentalmente o
comportamento da luz nos meios
transparentes, translúcidos e opacos e
explica o motivo dos resultados obtidos.
4.8 Efetua a construção gráfica de imagens nos
espelhos planos.
4.9 Compreende as características das imagens
conjugadas
pelos
espelhos
planos
(enantiomorfismo).
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Lâmina de faces
Paralelas
Prismas
Lentes esféricas e
delgadas.
Comportamento
óptico das lentes.
Elementos da lente
esférica
Construção geométrica das imagens.
Estudo Analítico
das lentes: lei de
Gauss.
Vergência das lentes
Equação dos fabricantes de lentes.
Associação de lentes.
Instrumentos Ópticos
Câmera fotográfica e câmera digital.
Lupa
Luneta
Olho Humano
Anomalias da visão

4.10 Determina
graficamente
e/ou
experimentalmente o campo visual de
um espelho plano.
4.11 Aplica as Leis da Reflexão na
conjugação de imagens em espelhos
planos e na resolução de situaçõesproblema.
4.12 Analisa situações referentes à translação
e rotação de espelhos planos e as
consequências na conjugação das
imagens.
4.13 Compreende o processo de formação
de imagens múltiplas e sua relação com
o ângulo entre dois espelhos planos.
4.14 Identifica os tipos de Espelhos Esféricos e
os principais elementos geométricos que
os caracterizam.
4.15 Compreende as condições para que um
espelho esférico seja considerado
“gaussiano”.
4.16 Entende o conceito e como são
determinados os focos de um espelho
esférico.
4.17 Conhece
as
propriedades
que
caracterizam os raios notáveis dos
espelhos esféricos de Gauss.
4.18 Constrói imagens conjugadas por
espelhos esféricos de Gauss, utilizando
raios notáveis.
4.19 Identifica as características de uma
imagem conjugada por um espelho
esférico, em função das informações
relevantes ( posição, altura ) de um
objeto colocado em frente ao espelho.
4.20 Conhece
as
propriedades
do
“Referencial Gaussiano”.
4.21 Aplica
a
equação
dos
pontos
conjugados de Gauss na solução
analítica de problemas envolvendo
espelhos esféricos.
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4.22 Compreende e aplica a fórmula do
“Aumento Linear Transversal” e efetua
análise do sinal e valor resultante.
4.23 Reconhece as características relevantes
dos espelhos esféricos para aplicações
em situações cotidianas.
4.24 Relaciona as imagens conjugadas por
um espelho esférico com a posição do
objeto.
4.25 Compreende conceitos básicos de
ondulatória, tais como, frequência,
período, velocidade de propagação,
comprimento de onda.
4.26 Entende a relação entre cor e frequência
de onda.
4.27 Compreende a diferença entre luz mono
e policromática.
4.28 Identifica
os
fenômenos
ópticos
relacionados com a cor dos corpos.
4.29 Entende os conceitos de “Índice de
Refração” Absoluto e Relativo, e a
influência da frequência da luz nesses
índices.
4.30 Compreende a refração da luz como
sendo a variação da velocidade da
onda ao mudar de meio.
4.31 Analisa os casos em que ocorre ou não
o desvio da direção dos raios de luz no
fenômeno da refração.
4.32 Identifica os elementos geométricos
envolvidos na refração.
4.33 Conhece, interpreta e aplica as Leis da
Refração na solução gráfica e analítica
de situações-problema.
4.34 Utiliza as Leis da Refração na
determinação do “Ângulo Limite”.
4.35 Compreende o fenômeno da Reflexão
Interna Total e suas aplicações práticas.
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4.36 Compreende a dispersão da luz,
identifica e explica fenômenos naturais a
ela relacionados.
4.37 Estuda situações de formação de
imagens aparentes em dioptros planos e
calcula a posição dessas imagens.
4.38 Analisa a trajetória dos raios de luz nas
lâminas de faces paralelas e aplica as
Leis da Refração na determinação do
desvio lateral.
4.39 Analisa a trajetória dos raios de luz nos
prismas ópticos e aplica as Leis da
Refração na determinação dos desvios.
4.40 Analisa o fenômeno da dispersão da luz
nos prismas ópticos.
4.41 Analisa as imagens observadas nas
fronteiras de ambientes com índices de
refração iguais e distintos, avalia os
resultados e interpreta conforme os
princípios da refração.
4.42 Identifica os tipos de lentes esféricas e os
principais elementos geométricos que as
caracterizam.
4.43 Analisa o comportamento de uma lente
em função do índice de refração do
material e do meio.
4.44 Aplica as características dos raios
notáveis no estudo das lentes esféricas.
4.45 Constrói,
graficamente,
imagens
conjugadas
por
lentes
esféricas,
utilizando raios notáveis.
4.46 Identifica as características de uma
imagem conjugada por uma lente
esférica.
4.47 Conhece as propriedades do Referencial
Gaussiano para lentes esféricas.
4.48 Aplica
a
equação
dos
pontos
conjugados de Gauss na solução
analítica de problemas envolvendo
lentes esféricas.
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4.49 Compreende e aplica a fórmula do
“Aumento Linear Transversal” nas lentes
esféricas e efetua a análise do sinal e
valor resultante.
4.50 Conhece e compreende os conceitos de
“vergência” e “dioptria” e suas
aplicações práticas.
4.51 Reconhece as características relevantes
das lentes esféricas para aplicações em
instrumentos ópticos.
4.52 Efetua a construção de lentes cilíndricas,
aplica na observação de objetos,
observa os resultados e analisa-os
baseando-se nos princípios ópticos.
4.53 Compara o funcionamento da máquina
fotográfica e o olho humano.
4.54 Aplica as leis da refração para
caracterizar as diferenças entre os
instrumentos ópticos.
4.55 Analisa as funções no olho humano da
córnea, cristalino, etc.
4.56 Aplica as leis da refração e o uso das
lentes esféricas na correção das
anomalias da visão.
4.57 Compreende a luz como forma de
energia radiante bem como seu caráter
dual onda-partícula.
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2ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)

CONTEÚDOS
5. Eletrodinâmica
 Intensidade da
corrente elétrica.
 Sentido da
corrente elétrica.
 Gráfico corrente
versus tempo.
 Energia e
potência da
corrente elétrica.
 1ª Lei de Ohm.
Resistência
elétrica
(introdução)
 2ª Lei de Ohm.
 Resistividade e
condutividade.
 Resistores
 Associação de
resistores.
 Potência elétrica
dissipada num
resistor.
 Associação de
resistores.
 Curto circuito.
 Medidores
elétricos:
galvanômetro,
amperímetro e
voltímetro.
 Geradores
elétricos (força
eletromotriz:
fem).
 Equação do

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

5.14.

5.0 Eletrodinâmica
Diferencia o sentido real da corrente
elétrica do convencional.
Calcula a intensidade média da corrente
elétrica em situações problemas.
Diferencia graficamente as correntes continua e alternada.
Determina através do cálculo da área do
gráfico corrente versus tempo a quantidade
de carga elétrica.
Conhece e identifica os diversos efeitos da
corrente elétrica.
Calcula potência elétrica e dissipada em
um resistor.
Calcula o consumo de energia elétrica de
dispositivos elétricos.
Calcula a resistência equivalente das associações de resistores
Aplica a 1ª lei de Ohm nos resistores e nas
associações de resistores em funcionamento.
Analisa o funcionamento de dispositivos,
tais como, lâmpadas, resistores, fusíveis e
disjuntores, presentes em circuitos elétricos.
Analisa os parâmetros que influenciam na
resistência elétrica de um condutor, através
da 2ª Lei de Ohm, e a determina.
Utiliza a 2ª lei de Ohm para comparar
dois ou mais condutores de elétricos.
Compara o funcionamento de um dispositivo elétrico em circuitos diferentes, considerando os seguintes parâmetros: corrente,
resistência, energia e potência dissipadas
Compara o funcionamento circuitos elétricos considerando os seguintes parâmetros:
corrente, resistência, energia e potência
dissipadas.
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gerador elétrico.
 Potência de um
Gerador
elétrico.
 Rendimento de
um gerador
elétrico.
 Circuitos Simples
 Associação de
Geradores.
 Receptores
Elétricos (força
contraeletromotr
iz: fcem).
 Equação do
receptor.
 Circuito gerador
– receptor.
 Lei de Pouillet.
 Leis de Kirchhoff

5.15. Compara o funcionamento de dispositivos
elétricos, num mesmo circuito elétrico, considerando os seguintes parâmetros: corrente,
resistência, energia e potência dissipadas.
5.16. Diferencia voltímetro e amperímetro e reconhece quando estão ligados corretamente em um circuito.
5.17. Compreende o funcionamento da ponte de
Wheatstone e a Identifica em um circuito,
efetuando os cálculos solicitados.
5.18. Diferencia e calcula força eletromotriz,
tensão lançada e tensão dissipada para
um gerador em funcionamento.
5.19. Analisa e determina a equação de um gerador
5.20. Identifica graficamente um gerador, um
resistor e um receptor e efetua os cálculos
solicitados.
5.21. Analisa circuitos que possuem dispositivos
elementos em curto-circuito e efetua os
cálculos solicitados.
5.22. Calcula o rendimento de um gerador.
5.23. Calcula a corrente de circuito no gerador e
a aplica na determinação da potência máxima, nesta situação.
5.24. Aplica as leis de ohm e/ou as Leis de Kirchhoff para analisar circuitos simples e efetuar os cálculos solicitados.
5.25. Calcula a força eletromotriz e a resistência
interna do gerador equivalente nas associações em série e em paralelo.
5.26. Identifica o receptor em um circuito.
5.27. Analisa determina a equação característica
do receptor.
5.28. Determina o rendimento de um receptor.
5.29. Aplica a lei de Pouillet para analisar circuitos com geradores e receptores.
5.30. Calcula o rendimento elétrico de um receptor.
5.31. Reconhece e aplica as leis de Kirchhoff
para circuitos elétricos.
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6. MHS
 Simples (MHS)
 Cinemática do
MHS
 Dinâmica do
MHS
 Pendulo Simples
 Sistema MassaMola

6.0 MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES (MHS)
6.1 Conhece as condições para que um corpo
execute um MHS e identifica esse movimento
quando um corpo o descreve.
6.2 Aplica a conservação da energia mecânica
em sistemas que executam MHS para efetuar
o cálculo das energias cinética e/ou
potencial.
6.3 Conceitua e calcula as grandezas físicas:
amplitude, frequência, pulsação, período e
ângulo de fase inicial, de um sistema que
executa MHS.
6.4 Determina as equações de movimento
(posição, velocidade e aceleração) de corpo
que executa MHS.
6.5 Analisa o movimento de um corpo que
executa MHS através das equações de
movimento.
6.6 Analisa as variações dos valores de
grandezas físicas, tais como: velocidade,
aceleração, força resultante e outras, em
sistemas que executam MHS.
6.7 Determina a expressão para o cálculo do
período de sistemas que executam MHS.
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3ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)

CONTEÚDOS
7. Eletromagnetismo
 Características
dos ímãs.
 Campo
Magnético.
 Características
vetoriais do
campo
magnético.
 Campo
magnético no
condutor
retilíneo infinito.
 Campo
magnético na
espira circular.
 Campo
magnético em
um solenoide.
 Força magnética
sobre cargas
elétricas
(puntiformes)
móveis.
 Força magnética
sobre
condutores
percorridos por
corrente elétrica.
 Força sobre
condutor
retilíneo em
campo
magnético
uniforme.

7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

7.12
7.13
7.14
7.15

Eletromagnetismo
Identifica os fenômenos magnéticos.
Compreende a inseparabilidade dos
polos magnéticos.
Analisa as características vetoriais do
vetor indução magnética.
Representa as linhas de indução
magnética.
Identifica um campo magnético uniforme.
Determina a intensidade, direção e
sentido do vetor indução magnética.
Aplica a regra da mão direita Nº1 na
determinação do sentido do campo
magnético gerado por corrente elétrica.
Calcula campos magnéticos produzidos
por condutores percorridos por correntes
elétricas.
Calcula o campo magnético resultante em
um ponto, produzido por correntes
elétricas.
Compreende o funcionamento e as
aplicações de um eletroímã.
Analisa o movimento de uma carga
elétrica no campo magnético uniforme e
aplica os conhecimentos da Mecânica
para efetuar cálculos, se forem
solicitados.
Relaciona o campo, velocidade da carga
e a força sobre a carga através da regra
da mão direita.
Calcula a força magnética sobre carga
em movimento.
Aplica a regra da mão direita Nº2 para
analisar o movimento de cargas elétricas
submetidas a campos magnéticos
Compreende o funcionamento de um
motor elétrico.
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 Força magnética
entre condutores
paralelos.
 Fluxo
magnético.
 Força
eletromotriz
induzida (lei de
Faraday-Lenz).
 Indução
eletromagnética.
 Transformadore
s.

7.16 Compreende o conceito de fluxo
magnético e calcula.
7.17 Aplica a Lei de Faraday para determinar o
valor da ddp ou da corrente induzida em
um circuito.
7.18 Aplica a Lei Lenz para determinar o
sentido da corrente induzida em um
circuito.
7.19 Entende um transformador e calcula as
tensões do primário e do secundário.
7.20 Identifica as aplicações práticas da
indução eletromagnética: captadores de
guitarra, detectores de metais, etc.

8. Ondas:
- Movimento ondulatório.
- Ondas mecânicas
e eletromagnéticas.
- Formas de propagação.
- Direção de propagação.
- Elementos de uma
onda.
- Reflexão de ondas
- Refração de ondas
- Ondas na corda.
- Função de onda.
- Difração de ondas.

8.0 ONDAS
8.1 Compreende que a onda transporta apenas
energia.
8.2 Identifica as principais características das
ondas.
8.3 Diferencia as ondas considerando a
direção de sua propagação e a direção de
vibração.
8.4 Identifica as ondas mecânicas e as
eletromagnéticas.
8.5 Compreende que uma onda pode ser
formada por uma fonte que vibra em
movimento harmônico simples (MHS).
8.6 Reconhece os pontos de uma onda que
estão em fase e em oposição de fase.
8.7 Identifica o comprimento de onda.
8.8 Relaciona a velocidade de propagação com
o comprimento de onda e sua frequência.
8.9 Aplica a expressão da velocidade de uma
onda em situações problemas.
8.10 Reconhece que a frequência de uma onda
depende apenas da sua fonte emissora.
8.11 Aplica o principio de Huygens na
determinação da posição de uma frente de
onda.
8.12 Reconhece os fenômenos ondulatórios
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8.13 Aplica a lei de Snell-Descartes na resolução
de problemas.
8.14 Identifica os fenômenos de reflexão e refração
dos pulsos de onda em uma corda.
8.15 Aplica a lei de Taylor, que relaciona a
velocidade de propagação de uma onda com
a tensão a ela aplicada e sua densidade
linear, na resolução de problemas.
8.16 Compreende as diferenças de propagação
de um pulso de onda quando o mesmo
passa de uma corda para outra com
densidade linear diferente da primeira.
8.17 Identifica as características de uma onda
que se propaga em uma corda, através da
função de onda.
8.18 Reconhece em que condições uma onda
pode sofrer difração.
8.19 Compreende que somente ondas
transversais podem sofrer polarização.
8.20 Compreende o princípio da interferência de
ondas.
8.21 Reconhece quando ocorre a interferência
construtiva e destrutiva entre duas ondas.
8.22 Determina a diferença de caminho de
ondas que se superpõem.
8.23 Aplica o principio da superposição na
resolução de problemas de interferência de
ondas.
8.24 Compreende como o experimento de
Young pode demonstrar o comportamento
ondulatório da luz.
8.25 Identifica as relações de proporção entre as
grandezas envolvidas no experimento de
Young.
8.26 Reconhece a interferência de ondas no
cotidiano.
8.27 Determina as distâncias entre dois ventres ou
nós consecutivos em uma onda estacionária.
8.28 Compreende que a origem das ondas
sonoras advém de uma perturbação em
um meio elástico.
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8.29 Diferencia infrassom, som audível e
ultrassom.
8.30 Aplica a expressão das ondas na resolução
de problemas.
8.31 Diferencia eco de reverberação.
8.32 Aplica a lei de Snell-Descartes na resolução
de problemas de refração da onda sonora.
8.33 Reconhece que o som propaga-se mais
rapidamente em meios mais densos.
8.34 Identifica como a formação de ondas
estacionárias em uma corda vibrante
produz ondas sonoras.
8.35 Reconhece e calcula os harmônicos de uma
corda vibrante.
8.36 Compreende as interferências no interior de
tubos sonoros.
8.37 Reconhece e calcula os harmônicos
produzidos por tubos sonoros abertos e
fechados.
8.38 Identifica a qualidade timbre como sendo a
que nos faz reconhecer os diversos tipos de
instrumentos musicais que executam a
mesma nota musical.
8.39 Compreende que um som alto no meio
científico relaciona-se com sua frequência e
não com sua intensidade.
8.40 Relaciona a intensidade física sonora à
energia transportada pela onda.
8.41 Calcula a intensidade auditiva de diversos
equipamentos e os relaciona com a
poluição sonora.
8.42 Compreende a variação aparente da altura
de um som emitido por uma fonte em
movimento em relação a um observador.
8.43 Aplica a expressão do efeito Dopller-Fizeau
na resolução de situações problemas.
8.44 Reconhece que nas ondas luminosas
também ocorre o efeito Doppler-Fizeau.
8.45 Reconhece o fenômeno da ressonância
como o reforço da oscilação natural de um
corpo.
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)

FRENTE 1
1. Progressão Aritmética I
- Sequências, Progressão Aritmética, Razão, Notações especiais,
Termo Geral da
PA e Propriedades, Soma dos
termos equidistantes dos extremos.

1.1 Reconhece uma sequência e determina o padrão.
1.2 Identifica quando uma sequência é uma
progressão aritmética, determina a razão e
classifica.
1.3 Deduz a fórmula do termo geral e a aplica
na resolução de problemas.
1.4 Identifica as propriedades de uma P.A.

2. Progressão Aritmética II
- Interpolação, Soma dos n termos
de uma P.A.

2.1. Faz a interpolação de n termos e compõe
uma P.A.
2.2. Efetua a soma de n termos de uma P.A.

3. Progressão Geométrica I
- Classificação,
Razão, termo Geral da P.G., Notações especiais,
Propriedades da
P.G., Interpolação
na P.G.

3.1. Reconhece uma P.G.
3.2. Classifica e determina a razão de uma P.G.
3.3. Deduz a fórmula do termo geral de uma
P.G. e utiliza na resolução de situações problemas.
3.4. Identifica e aplica as propriedades da P.G.
na resolução de exercícios.
3.5. Interpola meios geométricos entre os extremos de uma P.G.
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4. Progressão Geométrica II
- Soma dos n termos de uma P.G.
finita, soma dos
termos de uma
P.G. infinita.

4.1 Determina a soma de n termos de uma P.G.
finita
4.2 Efetua a soma dos infinitos termos de uma
P.G. Infinita.

5. Progressão Geométrica III
- Produtos dos termos equidistantes
dos extremos,
produto dos n
primeiros termos
de uma P.G., Dízimas Periódicas.

5.1 Aplica a regra do produto de termos equidistantes, bem como o produto de n primeiros termos na resolução de problemas com
P.G. especiais.

6. Matrizes conceitos
básicos.
- Operações com
matrizes, Adição,
subtração de matrizes, multiplicação de um número real por uma
matriz, Multiplicação de matrizes.

6.1 Define matriz.
6.2 Identifica a notação de matriz e de cada um
de seus elementos.
6.3 Constrói matriz através da propriedade de
seus elementos.
6.4 Efetua as operações adição, subtração e,
multiplicações entre matrizes.
6.5 Efetua a multiplicação de uma matriz por um
número real.

5.2 Reconhece dízimas periódicas como a soma
dos Infinitos termos de uma P.G. e através
da soma determina a geratriz da dízima.
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FRENTE 2
1. Geometria de Posição

FRENTE 2
1.1 Identifica as posições relativas entre pontos
no espaço.
1.2 Identifica as posições relativas entre duas
retas.
1.3 Identifica as posições relativas entre ponto e
reta entre ponto e plano e entre reta e plano.
1.4 Reconhece as posições relativas entre dois
planos.

2. Triângulo retângulo

2.1 Reconhece um triângulo retângulo, seus
elementos, a relação entre lados e ângulos.
1.1 Determina a medida de um lado ou de um
ângulo utilizando propriedades.

3. Projeções Ângulos e
distâncias.

3.1 Identifica as projeções de pontos e segmentos de retas sobre um plano.
3.2 Determina a distancia entre dois pontos,
duas retas, dois planos, entre ponto e reta,
entre ponto e plano, entre reta e plano.

4. Polígonos e Poliedros.

4.1 Define um poliedro e identificar seus elementos.
4.2 Classifica um poliedro em Convexo e não
convexo.
4.3 Deduz a Relação de Euler e aplica-la na
resolução de Problemas.
4.4 Identifica os poliedros regulares e os poliedros de Platão.
4.5 Determina em cada poliedro o número de
faces, de vértices e de arestas.

5. Unidades de área e
unidades de volume.

5.1 Identifica e reconhece as unidades de área e
de volume e faz as transformações necessárias.
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6. Prismas e Pirâmides.

6.1. Define prisma, identifica seus elementos e
classifica.
6.2 Identificar o paralelogramo, o cubo.
6.3 Determina em um prisma a medida de uma
diagonal, a área e o volume.
6.4 Define pirâmide, identifica seus elementos e
classifica.
6.5 Deduz as relações importantes entre os
elementos de uma pirâmide.
6.6 Determina a área da superfície de uma
pirâmide.
6.7 Determina o volume de uma pirâmide qualquer.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)

FRENTE 1
7. Determinantes I
- Definição e regras
práticas.
- Teoremas e propriedades.

7.1. Define determinante de uma matriz quadrada como sendo um número que é calculado
através de vários processos, de acordo com
a ordem da matriz.
7.2. Usa o cálculo de determinantes para resolver equações e determinar o valor de uma
incógnita.
7.3. Faz uso da regra de sarrus para calcular o
determinante de uma matriz de ordem 3.
7.4. Faz uso das propriedades do determinante
como um meio que facilita o cálculo do determinante.
7.5. Calcula o cofator de um elemento da matriz.
7.6. Utiliza o cofator como um processo no cálculo do determinante.
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8. Sistemas Lineares I
- Solução e Classificação de um sistema Linear.
- Sistema Linear II
- Resolução de um
sistema linear por
escalonamento ou
por determinantes.
- Sistema Linear III
- Discussão de um
Sistema Linear.

8.1. Define equação linear e verifica se uma
enupla é solução da equação.
8.2. Define sistema de equações lineares.
8.3. Verifica se uma enupla é solução do sistema.
8.4. Classifica o sistema em possível determinado, possível indeterminado ou impossível.
8.4. Utiliza processos como o escalonamento ou
a regra de cramer para resolver e determinar o conjunto solução de um sistema ou
para fazer a análise e classificação do
mesmo.
8.5. Identifica sistemas lineares homogêneos e
equivalentes.

FRENTE 2
7. Circunferência
Círculo

e

7.1. Reconhece circunferência e circulo
7.2. Identifica seus elementos e calcula comprimento da circunferência e a área do círculo.

8. Cilindro

8.1. Define cilindro.
8.2. Identifica os elementos
8.3. Faz a planificação do sólido e calcula a área
total da superfície do cilindro.
8.4. Calcula a área do cilindro.

9. Cone

9.1. Define o cone e identifica seus elementos.
9.2. Faz a planificação e determina a área da
superfície de um cone.
9.3. Calcula o volume do cone.

10. Esfera e partes da
esfera

10.1.
10.2.
10.3.

Define esfera e identifica seus elementos.
Determina a área da superfície esférica.
Calcula o volume da esfera.

11. Inscrição e circunscrição de sólidos.

11.1.

Identifica sólidos inscritos e sólidos circunscritos.
Determina área de superfícies inscritas ou
circunscritas.
Determina volumes externos ao sólido
inscrito.

11.2.
11.3.
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3ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)

CONTEÚDOS
FRENTE 1
10. Análise Combinatória
– Princípio Fundamental da
Contagem.
– Fatorial e Arranjos simples.
– Permutação
simples, Permutação com
elementos repetidos e Permutação Circular.
– Combinação
simples.

11. Número Binomial
– Binômio de
Newton.

10.1.

Utiliza o método da tentativa e demonstra
a aplicação e o uso do princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem na resolução de problemas de
contagem.
10.2. Define fatorial e utiliza o fatorial de um
número na resolução de problemas em
análise combinatória.
10.3. Define arranjo, deduz a fórmula, utiliza a
fórmula de arranjo na resolução de problemas.
10.4. Identifica uma permutação e associa
permutação a um fatorial.
10.5. Resolve problemas de permutação usando fatorial de um número.
10.6. Resolve equações e determina o valor de
incógnitas usando arranjo e permutação.
10.7. Identifica Permutação simples, permutação com repetição e permutação circular.
10.8. Resolve problemas envolvendo permutações com repetição e circular.
10.9. Define combinação simples. Estabelece
diferença entre arranjo simples e combinação simples.
10.10. Resolve equações e simplifica expressões
envolvendo fórmulas de arranjos, permutações e combinação.
11.1.
11.2.
11.3.

Reconhece que todo número binomial é
um a combinação.
Utiliza o número binomial no desenvolvimento do binômio de Newton.
Determina em um binômio de Newton, o
coeficiente de um termo, o termo médio,
o termo independente usando a fórmula
do termo geral do binômio.
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12. Probabilidade
– Definição,
propriedades e
adição
de
propriedades.
– Probabilidade
Condicional e
multiplicação
de probabilidades.
– Distribuição
Binomial.
Eventos independentes

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

13. Estatística I – Variável e tabelas de
frequências.
– Medidas
de
Centralidade e
Variabilidade.
– Medidas
de
Dispersão.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.

Define probabilidade, Identifica Espaço
amostral e evento.
Reconhece um evento certo, impossível e
mutuamente exclusivo.
Calcula a probabilidade de um evento
acontecer.
Identifica probabilidade do evento complementar e soma de probabilidades e
resolve problemas envolvendo essas probabilidades.
Define probabilidade condicional e resolve problemas.
Reconhece eventos que envolve multiplicação de probabilidades
Identifica eventos independentes e distribuição binomial
Resolve problemas envolvendo eventos
independentes e distribuição binomial.
Define estatística.
Reconhece População e amostra. Variáveis, representação de variáveis qualitativa.
Reconhece uma tabela de frequência, faz
a análise de dados, associa a gráficos de
barra e setores,
Constrói e analisa histogramas e polígonos de frequência.
Identifica e reconhece a necessidade do
cálculo de medidas de tendência central
(média, mediana e moda).
Faz análise de tabelas de frequência e
calcula media aritmética a mediana e a
moda.
Identifica e calcula as medidas de dispersão (desvios, variância, desvio padrão).
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FRENTE 2
12. Sistema Cartesiano.

12.1.
12.2.

13. Divisão de segmentos e Equação
da reta.
– Trabalhando
com o coeficiente angular
da reta.
– Distância entre
ponto e reta.

13.1.

13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

14. Equações da Circunferência, Posições relativas.

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.

Constrói o sistema e coordenadas cartesianas. Nele localiza pontos, identifica os
quadrantes.
Determina a distância entre dois pontos
do plano
Determina através de dois pontos no
plano um segmento de reta. Determina
no segmento, as coordenadas do ponto
médio.
Estabelece condição para o alinhamento
de três pontos de um plano.
Calcula através da tgα a declividade ou o
coeficiente angular de uma reta.
Determina a equação da reta quando
são conhecidos um ponto e a declividade
da reta.
Determina a forma reduzida da equação
da reta e a forma segmentária.
Calcula a distância entre um ponto e
uma reta.
Define circunferência e deduz a equação.
Faz a análise da posição entre um ponto
e a circunferência
Faz a análise da posição entre uma reta
e a circunferência e calcula a distância
entre a mesma e o cento da circunferência.
Faz a análise das posições relativas entre
duas circunferências.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
GEOGRAFIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)

1. Brasil – De colônia
agroexportadora a
país industrializado

1.1. Analisa a economia brasileira historicamente
antes e depois do advento da indústria.
1.2. Relaciona os surtos industriais e comerciais
brasileiros com as crises econômicas internacionais.
1.3. Estabelece relação entre a busca de novos
mercados por parte das transnacionais, a
defesa do capitalismo, os grandes recursos
naturais e humanos do Brasil e o modelo de
industrialização e comércio adotado no país.
1.4. Analisa e discute o modelo de industrialização e comércio brasileiro, o endividamento e
a dependência externa do país.
1.5. Conhece a tendência de descentralização
industrial e comercial no Brasil.

2. Globalização no
Brasil – Aspectos
econômicos e sociais

2.1. Contextualiza os anos 1990, enfatizando as
mudanças mundialmente observadas do capitalismo.
2.2. Compreende a interdependência social e
espacial das atividades econômicas, bem
como sua complementaridade.
2.3. Caracteriza a inserção do Brasil na economia mundial.
2.4. Discute o processo de globalização a partir
do fim da bipolarização e suas consequências no Brasil.
2.5. Analisa a formação dos blocos supranacionais e a relação com o modelo neoliberal e
de alta competitividade.
2.6. Conhece os principais atores da Revolução
Tecnocientífica e suas consequências para o
mundo do trabalho no país.
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3. Brasil e Mercosul

3.1. Compreende o papel do Mercosul e outros
blocos econômicos para geopolítica brasileira.
3.2. Analisa e discute o modelo econômico brasileiro, o endividamento e a dependência externa do país.
3.3. Conhece a tendência de descentralização
industrial e comercial no Brasil a partir do
MERCOSUL.
3.4. Conhece o projeto SIVAM e estabelece relação entre ele e a soberania nacional.

4. Localização astronômica e posição
geográfica do Brasil

4.1. Compreende o papel e a importância dos
sistemas de orientação e localização do/no
Brasil.
4.2. Conhece as diferentes representações cartográficas para identificar distâncias e posições
de objetos, pessoas e lugares no país.
4.3. Compreende a lógica de localização do
Brasil no planeta para captar melhor temas
relacionados à posição geográfica.

5. Estrutura geológica
do Brasil

5.1. Analisa de maneira crítica as interações da
sociedade com o meio físico, levando em
consideração aspectos históricos e/ou geográficos do país.
5.2. Relaciona o uso das tecnologias com os
impactos socioambientais em diferentes contextos regionais.
5.3. Compreende e interpreta as principais características da geologia do país e seus reflexos
no espaço geográfico.

6. Relevo do Brasil

6.1. Avalia as relações entre preservação e degradação da vida no Brasil nas diferentes
escalas.
6.2. Analisa os diferentes aspectos do relevo
brasileiro e suas relações com a economia e
com o desenvolvimento regional do país.
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7. Climatologia e tipos
de clima do Brasil

7.1. Compreende, interpreta e estabelece elos
entre os diferentes tipos climatobotânicos no
Brasil.
7.2. Identifica os principais tipos climatobotânicos
do território brasileiro.
7.3. Compreende a estrutura e a dinâmica climática, discute, criticamente, o planejamento
urbano e a preservação ambiental no Brasil.
7.4. Compreende a gênese, estrutura e dinâmica
das massas de ar como agentes importantes
de definição climática no Brasil.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)

1. Hidrografia do
Brasil

1.1. Analisa a ação dos Estados Nacionais no
que se refere à dinâmica dos fluxos hídricos
e ao enfrentamento de problemas de ordem
econômico-social.
1.2. Analisa o papel da Justiça como instituição
na organização das sociedades no que se
refere à defesa deste recurso.
1.3. Reconhece as transformações técnicas e
tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços em
que existe este recurso.
1.4. Identifica em fontes diversas o processo de
ocupação dos meios físicos e as relações da
vida humana com o uso da água.

2. Vegetação do Brasil

2.1. Analisa de maneira crítica as interações da
sociedade com o meio físico, levando em
consideração aspectos históricos e/ou geográficos.
2.2. Avalia as relações entre preservação e degradação da vida no Brasil nas diferentes
escalas.
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2.3 Analisa os diferentes aspectos da vegetação
brasileira e suas relações com a economia e
com o desenvolvimento regional do país.
3. Domínios morfoclimáticos do Brasil

3.1. Identifica os principais tipos de domínios
morfoclimáticos do território brasileiro.
3.2. Compreende, interpreta e estabelece elos
entre os diferentes domínios morfoclimáticos
do Brasil.
3.3. Avalia as relações entre preservação e degradação destes domínios no Brasil nas diferentes escalas.
3.4. Analisa os diferentes aspectos destes domínios e suas relações com a economia e com
o desenvolvimento regional do país.

4. Questões ambientais do Brasil

4.1. Relaciona o uso das tecnologias com os
impactos socioambientais em diferentes contextos histórico-geográficos.
4.2. Avalia as relações entre preservação e degradação da vida no Brasil e no mundo nas
diferentes escalas.
4.3. Identifica em fontes diversas o processo de
ocupação dos meios físicos e as relações da
vida humana com a paisagem.

5. Organização político-administrativa
do Brasil

5.1. Analisa de maneira crítica as interações da
sociedade com o meio físico, levando em
consideração aspectos históricos e/ou geográficos.
5.2. Compreende as principais características da
organização político-administrativa do país.
5.3. Entende os reflexos das decisões políticoadministrativas no território nacional.

6. Regionalização do
território brasileiro

6.1. Compreende e analisa as diversas regionalizações existentes no Brasil.
6.2. Identifica os planos de regionalização que já
foram realizados no país.
6.3. Entende, de maneira crítica, os atuais processos dos movimentos separatistas no país.
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7. Complexos geoeconômicos do Brasil

7.1. Compreende como atuam e quais as influências dos complexos geoeconômicos do
Brasil.
7.2. Entende e analisa as novas regionalizações
brasileiras a partir dos anos 2000.

3ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)

CONTEÚDOS
1.

Industrialização
no Brasil e atividade industrial
nas cinco regiões
brasileiras

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

Agropecuária
brasileira

2.1.

2.2.

Analisa a economia brasileira antes e depois do advento da indústria.
Relaciona os surtos industriais brasileiros
com as crises econômicas internacionais
em cada uma das suas regiões.
Estabelece relação entre a busca de novos
mercados por parte das transnacionais, a
defesa do capitalismo, os grandes recursos
naturais e humanos do Brasil e o modelo
de industrialização adotado no país.
Analisa e discute o modelo de industrialização brasileiro, o endividamento e a dependência externa do país.
Compreende a interdependência social e
espacial das atividades econômicas, bem
como sua complementaridade.
Conhece a tendência de descentralização
industrial e o surgimento dos novos blocos
regionais no país.
Conhece na produção agropecuária brasileira os conceitos de intensividade e extensividade.
Conhece os principais produtos comerciais
do Brasil e estabelece relação com as culturas alimentares desprestigiadas e a expansão do agronegócio e a pauta de exportações.
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2.3.

Compreende a origem dos principais problemas do campo brasileiro e emite opinião sobre o tema.
2.4. Analisa a concentração de terra e estabelece relação disso com os graves problemas
sociais do país.
2.5. Percebe como se dão as relações de trabalho no campo nas diferentes regiões brasileiras.
2.6. Analisa a atuação do MST e a reforma
agrária.
2.7. Associa a expansão do agronegócio como
um dos pontos fundamentais da pauta de
exportação brasileira nessa fase de globalização.
2.8. Caracteriza os sistemas agrícolas e suas
variáveis determinantes.
2.9. Discute os impactos ambientais da expansão das fronteiras agrícolas e os riscos dos
transgênicos.
2.10. Estabelece uma relação entre a natureza e
a agricultura, com destaque para o aproveitamento dos diversos tipos de solos do
Brasil.
3.

Comércio brasileiro

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Caracteriza a inserção do Brasil na economia mundial e Latino-americana.
Compreende o papel do Mercosul e outros
blocos econômicos para geopolítica brasileira.
Analisa a formação dos blocos supranacionais e a relação com o modelo neoliberal e
de alta competitividade no comércio interno
do país.
Avalia o papel e as consequências dos
grandes empreendimentos no mercado
comercial nacional.

lfa-2018-diversos-0321042018-2ª EM_GUIA

67

4.

Recursos minerais
do Brasil

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

Fontes de energia
do Brasil

6.

Transportes no
Brasil

Reflete sobre o uso dos recursos naturais na
perspectiva da racionalização do processo
e perpetuação destes recursos no país.
Analisa de maneira crítica as interações da
sociedade com o meio físico, levando em
consideração aspectos históricos e/ou geográficos.
Relaciona o uso das tecnologias com os
impactos socioambientais em diferentes
contextos regionais brasileiros.
Avalia as relações entre preservação e degradação da vida no Brasil em diferentes
escalas.

5.1.

Relaciona a riqueza mineral do país com a
produção energética nas diferentes regiões
brasileiras.
5.2. Discute a crise energética que o país está
vivendo na contemporaneidade.
5.3. Reflete sobre as fontes alternativas mais
eficazes para o país.
5.4. Analisa os antigos e os novos projetos de
desenvolvimento energético do país.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

Analisa a evolução na rede de transporte
no Brasil a partir do século XX.
Discute o papel dos planos governamentais
no desenvolvimento dos transportes no país.
Avalia os sistemas de transporte existentes
no país atualmente.
Compreende as novas perspectivas para o
sistema de transportes nas regiões brasileiras.
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7.

Formação étnica
e a dinâmica populacional do
Brasil

7.1.
7.2.

7.3.

8.

Estrutura populacional do Brasil

8.1.

8.2.

8.3.

9.

Migrações no
Brasil

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Identifica os principais grupos étnicos que
formam o povo brasileiro.
Relaciona a posição social desses grupos
na sociedade brasileira ao processo histórico da colonização.
Discute as políticas afirmativas de reparação à escravidão e posiciona-se sobre a
questão "racial" brasileira.
Compreende os conceitos demográficos e
utiliza-os para análise do crescimento vegetativo nacional.
Lê e interpreta gráficos, tabelas e pirâmides
etárias e estabelece relação entre elas e a
realidade social do país.
Analisa e discute as projeções demográficas e as políticas públicas para o país atualmente.
Estabelece uma relação entre os movimentos populacionais internos e externos e a
economia.
Analisa os fatores de repulsão e atração
motivadoras das migrações e o direcionamento dos fluxos migratórios, bem como a
questão do migrante e sua constante busca
de identidade.
Lê, interpreta e reflete sobre o tema da
migração a partir do confronto de ideias,
opiniões, imagens, reportagens, textos, etc.,
elaborando conclusões e expressando sua
opinião.
Analisa o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil apontando causas e consequências do quadro social do país.
Compreende, analisa e interpreta criticamente os aspectos étnicos, culturais, raciais
e identitários da população brasileira.
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9.6.

10. Urbanização no
Brasil

Discute o impacto da urbanização sobre a
dinâmica populacional brasileira a partir
dos seus fluxos migratórios.

10.1. Identifica os principais conceitos urbanos e
suas aplicabilidades na realidade brasileira.
10.2. Analisa os espaços urbanos brasileiros
como elementos de contradições e oportunidades.
10.3. Analisa a urbanização brasileira e as suas
implicações no desenvolvimento das cidades.
10.4. Compreende a rede urbana brasileira como fruto de uma imensa desigualdade.
10.5. Analisa a formação da cidade do Salvador
e a sua importância para o país.
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HISTÓRIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
FRENTE 1
1. REVOLUÇÃO
FRANCESA – ORIGENS E APOGEU –
CAPÍTULO 1

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
1.1. Relaciona os interesses da nascente burguesia com o movimento Iluminista na crítica
ao Antigo Regime.
1.2. Identifica as ações revolucionárias que nortearam a construção do Estado Burguês.
1.3. Caracteriza as várias fases da Revolução
Francesa, discutindo as novas estratégias e
projetos dos setores burgueses.
1.4. Analisa o significado histórico da Revolução
Francesa.

2. IMPÉRIO NAPOLEÔNICO E CONGRESSO DE VIENA
– CAPÍTULO 2

2.1. Identifica o projeto político, econômico e
social do Estado napoleônico, relacionando
às origens dos ideais burgueses.
2.2. Compreende criticamente a necessidade da
construção do mito na consolidação de um
projeto histórico.
2.3. Identifica a reação conservadora aristocrática, apontando o seu projeto político-militar
em busca da restauração do Antigo Regime.
2.4. Critica o projeto da Santa Aliança frente à
falência do Antigo Regime.

3. INDEPENDÊNCIA
DA AMÉRICA ESPANHOLA – CAPÍTULO 3

3.1. Analisa os aspectos socioculturais, políticos e
econômicos do cenário internacional que
influenciaram no processo de crise do Antigo Sistema Colonial.
3.2. Identifica o processo de independência em
seus dois momentos.
3.3. Analisa o significado histórico da Independência da América Espanhola, contextualizando-o com o cenário da América Latina
atual.
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4. MOVIMENTOS
LIBERAIS E IDEIAS
SOCIAIS E POLÍTICAS DO SÉCULO
XIX – AS UNIFICAÇÕES ITALIANA E
ALEMÃ – CAPÍTULO
8

4.1. Contextualiza estruturalmente e filosoficamente o século XIX.
4.2. Analisa as propostas colocadas por cada
teoria social, seja de oposição ao capitalismo ou de sustentação do mesmo.
4.3. Caracteriza as diferentes correntes socialistas do século XIX.
4.4. Reconhece o processo de unificação alemã
e italiana como reflexo do desenvolvimento
industrial contemporâneo, associado com o
Congresso de Viena.
4.5. Relaciona a unificação da Alemanha e da
Itália com os interesses ligados ao desenvolvimento do capitalismo nesses países
4.6. Relaciona a ideologia liberal com os interesses dos donos do capital.

5. EUA NO SÉCULO
XIX E IMPERIALISMO
– CAPÍTULO 9

5.1. Contextualiza o Imperialismo na perspectiva
dos séculos XIX, XX e XXI
5.2. Caracteriza as formas de dominação imperialista.
5.3. Analisa o discurso ideológico feito pelos
países centrais e pelos periféricos na dinâmica neocolonialista
5.4. Reconhece o impacto da política imperialista estadunidense sobre a América Latina e
na atualidade.
5.5. Analisa a Conferência de Berlim como marco no processo imperialista na África
5.6. Analisa os processos imperialistas na África
e na Ásia

6. PRIMEIRA GUERRA
MUNDIAL –
CAPÍTULO 11

6.1. Contextualiza a Primeira Guerra Mundial.
6.2 Caracteriza as fases da Primeira Guerra Mundial.
6.3. Compreende a Segunda Guerra Mundial
como continuação da luta iniciada no século XIX.
6.4. Identifica os elementos responsáveis pela
ascensão estadunidense no pós-guerra.
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6.5. Identifica os fatores que levaram a Rússia a
sair da Guerra em 1917.
6.6. Analisa o mundo no pós-Guerra, em suas
implicações ideológicas, políticas e sociais.
FRENTE 2
1. A CONSTRUÇÃO
DO ESTADO – POLÍTICA E ECONOMIA NO PRIMEIRO
REINADO

1.1. Caracteriza criticamente o governo de D.
Pedro I.
1.2. Analisa os elementos de contestação à política centralizadora de D. Pedro I.
1.3. Identifica os fatores que levaram ao isolamento político de D. Pedro I.
1.4. Analisa o primeiro Reinado e a abdicação
de D. Pedro I nos rumos da História política
do Brasil.
1.5. Relaciona o período do primeiro Reinado
com a atual realidade brasileira.

2. O PERÍODO REGENCIAL E OS
GRUPOS SOCIAIS
EM CONFLITO NA
CONSTRUÇÃO DA
NAÇÃO

2.1. Caracteriza o período regencial política e
economicamente;
2.2. Identifica as razões centrais das rebeliões do
período.
2.3. Analisa os efeitos políticos das rebeliões
para aquele contexto histórico.

3. A ESTRUTURA POLÍTICA
DO
SEGUNDO REINADO

3.1. Identifica e compreende o cenário político
do Brasil no II Reinado.
3.2. Analisa criticamente os aspectos do chamado Tempo Saquerema.

4. ECONOMIA E SOCIEDADE NO SEGUNDO REINADO

4.1. Analisa a posição do Brasil no contexto da
economia mundial a partir de 1850.
4.2. Compreende a importância das mudanças
no país para se inserir no mundo capitalista.
4.3. Analisa as transformações ocorridas no país
em sua base econômica.

lfa-2018-diversos-0321042018-2ª EM_GUIA

73

5. A POLÍTICA EXTERNA NO SEGUNDO
REINADO

5.1. Identifica as bases da política internacional
do Império e seus efeitos para o regime
monárquico.
5.2. Identifica as causas políticos, econômicas e
territórias na disputa territorial no sul do
continente
5.3. Identifica os impactos políticos e sociais da
Guerra do Paraguai

6. A CRISE DO SEGUNDO REINADO

6.1

Analisa os fatores que favoreceram a extinção da escravidão no Brasil.
6.2 Identifica os aspectos fundamentais da crise
da Monarquia brasileira no século XIX.
6.3 Analisa a Proclamação da República em
1889, enfocando seus atores.
6.4. Discute sobre o caráter golpista do movimento de 1889.

2ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)

CONTEÚDOS
FRENTE 1
7. REVOLUÇÃO RUSSA – CAPÍTULO 12

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Reconhece a estrutura político-econômica e
social da Rússia pré-revolucionária no contexto ocidental capitalista.
Identifica as classes sociais envolvidas no
processo revolucionário e seus interesses
específicos.
Analisa o papel dos movimentos de 1905
e de fevereiro de 1917 como evolução das
contradições inerentes no sistema.
Reflete sobre o papel da Revolução Bolchevique no cenário mundial.
Caracteriza a política econômica da Rússia
no processo de consolidação do socialismo
soviético.
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7.6.
7.7.
8. PERÍODO ENTREGUERRAS – CRISE
DE 29 E REGIMES
TOTALITÁRIOS
–
CAPÍTULO 14

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

9. SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL – CAPÍTULO 16

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

FRENTE 2
7 - PRIMEIRA REPÚBLICA – 1914 A
1930

Analisa a burocratização e a elitização do
Partido Comunista conduzido pelo Comitê
Central.
Compreende o significado da ideia de
Socialismo Real.
Reflete sobre a situação das potências industriais e dos países periféricos no período imediatamente posterior à I Guerra
Mundial.
Explica e analisa a crise de 1929.
Analisa as implicações da crise na perspectiva da instalação de estados intervencionistas.
Analisa o fascismo.
Diferencia o fascismo italiano do fascismo
alemão.
Analisa o Tratado de Versalhes (1919) e as
consequências políticas, ideológicas, econômicas e sociais na Alemanha pósguerra.
Identifica os antecedentes da segunda
guerra mundial.
Compreende as fases da guerra e seus
desdobramentos naquele contexto.
Identifica as medidas adotadas pelas Conferências de paz durante e após a segunda
guerra.
Identifica os efeitos da segunda guerra
mundial para a humanidade.

7.1. Identifica os grupos e as concepções de
República em disputa após a proclamação.
7.2. Analisa criticamente a formação dos símbolos republicanos.
7.3. Compreende criticamente o caráter liberal
da Constituição de 1891
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7.4. Explica as bases políticas da luta entre civis
e militares no governo de Deodoro da Fonseca e na 1ª parte da República Velha.
7.5. Identifica o fenômeno do Encilhamento e os
seus resultados na economia brasileira.
7.6. Analise a Política dos Governadores como
um dos principais elementos da dominação
oligárquica.
7.7. Explica como a Política dos Governadores
se desdobrou na política, do café-com-leite.
7.8. Explica as relações entre o setor exportador
em geral e o processo de industrialização.
7.9. Identifica como a Primeira Guerra Mundial
prejudicou o café e incentivou a industrialização, simultaneamente.
7.10 Explica a economia da borracha na história
da 1ª República.
7.11. Identifica os aspectos sócio-econômicos nas
causas das revoltas no campo e cidade.
7.12. Identifica os interesses dos grupos envolvidos nas revoltas.
7.13. Analisa criticamente as revoltas como lutas
pela cidadania na Primeira República.
7.14. Identifica os fatores da crise da república
oligárquica.
7.15. Caracteriza e analisa criticamente o fenômeno do tenentismo.
8. ERA VARGAS

8.1. Analisa a importância do Varguismo para a
burocratização estatal
8.2. Correlaciona o Brasil agrário e urbano na
Era Vargas
8.3. Analisa os limites do Populismo em relação
à democratização do Estado brasileiro.
8.4. Idenfica os campos ideológicos – integralismo, comuninsmo e nacionalismo – envolvidos no golpe de 1937.
8.5. Analisa criticamente a legislação trabalhista
de Vargas pós-1937.
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8.6. Reflete sobre a construção simbólica em
torno de Getúlio Vargas durante o Estado
Novo.
8.7. Identifica os impactos da 2ª Guerra Mundial
no governo de Vargas.
8.8. Reflete criticamente sobre o Movimento
Queremista
9.

GOVERNOS LIBERAIS E DEMOCRÁTICOS
NO
BRASIL

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Identifica os principais aspectos dos governos liberais\populistas entre 1947-1964
Analisa os aspectos econômicos dos governos populistas
Compreende os significados do segundo
governo de Getúlio Vargas.
Identifica as mudanças sociais e econômicos com a sociedade de consumo e ampliação dos meios de comunicação de massa
Analisa criticamente o papel dos militares
durante o período liberal
Identifica os campos ideológicos envolvidos
durante o período
Caracteriza os principais aspectos sócioeconômicos a partir de 1960
Analisa criticamente as tensões durante os
governos de Jânio Quadros e João Goulart.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
FRENTE 1
10. GUERRA FRIA –
CAPÍ-TULO 18

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
10.1. Identifica os antecedentes da Guerra Fria.
10.2. Compreende as fases da guerra e seus
desdobramentos naquele contexto.
10.3. Identifica os Planos de reestruturação econômica, além das Alianças Militares.
10.4. Caracteriza a Guerra Fria.
10.5. Analisa o papel dos movimentos no século
XX.
10.6. Percebe a preocupação mundial em torno
das disputas ideológicas e beligerantes entre capitalistas e socialistas.
10.7. Reflete sobre as políticas de paz e seus
alcances entre os EUA e a URSS.

11. DESCOLONIZAÇÃO ASIÁTICA E
AFRICANA; REVOLUÇÕES NA
AMÉRICA LATINA
– CAPÍTULO 20

11.1 Analisa a Descolonização afro-asiática no
contexto da Guerra Fria.
11.2 Analisa o panorama latino americano no
século XX.

12. NOVA ORDEM
MUNDIAL – NOVAS CONFIGURAÇÕES POLÍTICAS – CAPÍTULO
22

12.1 Analisa o mundo sob a perspectiva da
globalização e neoliberalismo.
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FRENTE 2
11. DITADURA CIVILMILITAR – DA IMPLANTAÇÃO DO
REGIME A REDEMOCRATIZAÇÃO

11.1. Conceitua o termo Ditadura dentro do
contexto do período.
11.2. Identifica e conceitua os grupos envolvidos
no golpe de 1964
11.3. Analisa criticamente a estrutura política e
econômica pelos governos militares.
11.4. Identifica as principais estruturas do sistema de repressão do Estado.
11.5. Identifica os campos ideológicos e suas
lutas.
11.6. Relaciona o crescimento econômico do
Brasil do século XXI com o referente ao
“Milagre Econômico Brasileiro”
11.7. Analisa criticamente o processo de abertura política.
11.8. Identifica os grupos políticos envolvidos
no processo de anistia política.
11.9. Analisa criticamente os processos de Diretas-Já e a transição para o governo civil.
11.10. Analisa a Redemocratização e a permanência do conservadorismo na política
nacional
11.11. Analisa a Nova República como uma nova
fase da democracia e de uma republica cidadã.
11.12. Identifica os principais aspectos da Constituição de 1988.
11.13. Analisa criticamente o pluripartidarismo e
as eleições de 1989.

12. BRASIL – GOVERNOS ATUAIS

12.1.
12.2.
12.3.

Identifica os principais aspectos dos planos econômicos e a luta contra a inflação.
Identificados principais aspectos envolvendo o impeachment de Collor
Analisa criticamente a criação do plano
Real na história econômica da República.
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12.4.
12.5.
12.6.
12.7.

Conceitua o neoliberalismo como política
de Estado.
Identifica os principais aspectos do governo de FHC durante os dois mandatos.
Identifica os principais aspectos do governo de Luís Inácio Lula da Silva
Analisa criticamente os programas sociais
e o modelo de desenvolvimento dos governos de Lula e Dilma.

FILOSOFIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. O que é linguagem?

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
1.1 Identifica elementos que constituem a linguagem humana e a difere da comunicação
animal.

2. Linguagem como
instrumento de poder

2.1 Critica os usos da linguagem como instrumento de poder.

3. A origem da linguagem

3.1 Discute a origem da linguagem.

4. Querela dos universais

4.1 Discute a importância da querela dos universais para a filosofia medieval.

5. Estado de natureza,
estado de sociedade

5.1 Relaciona a teoria política da Idade Moderna
com a formação dos Estados nacionais.

6. Liberalismo, socialismo e anarquismo

6.1 Compara os diversos modelos de Estado,
relacionando-os aos diversos modos de
produção.

7. Ideologia

7.1 Discute o conceito de ideologia, a partir das
análises marxianas.
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2ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)

CONTEÚDOS
8.

Tecnologia, ciência e sociedade

8.1

Discute a importância da tecnologia e da
ciência na sociedade contemporânea.

9.

Meios de comunicação de massa

9.1

Critica os mecanismos dos meios de comunicação de massa.

10. Tecnologia e
poder na globalização

10.1

Relaciona os efeitos da tecnologia com o
exercício do poder na sociedade globalizada.

11. Sociedade da
informação

11.1 Discute aspectos relevantes relacionados à
sociedade da informação.

12. A dimensão do
belo

12.1

13. Tradição e inovação

13.1 Discute questões ligadas à tradição cultural,
confrontando com o discurso e as reais necessidades de inovação.

14. Indústria cultural

14.1 Identifica os principais autores que discutiram o fenômeno da indústria cultural.

Relaciona e compara diversos parâmetros
de beleza, a partir das noções de belo e
beleza herdadas da tradição filosófica.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
15.

Aparatos de governo,
poder e repressão.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
15. Discute, a partir das categorias da filosofia social, os conceitos de poder, governo e repressão.

16. O que são e para que
servem as ONGs

16.1 Discute a importância das ONGs no
processo da política nacional.

17. Alienação e consciência
política

17.1 Relaciona os conceitos de alienação e
consciência política.

18. Propaganda ideológica
do Estado

18.1 Identifica elementos da propaganda
ideológica.

19. A ideologia do Estado
brasileiro

19.1 Compara a ideologia do Estado brasileiro com a ideologia de outros Estados.

20. Alternativas sociais

20.1 Propõe alternativas para a organização política da sociedade.

21. Redes sociais

21.1 Critica a ação e o uso das mídias sociais pelas diversas redes.

22. Movimentos estudantis,
feministas e ambientalistas.

22.1 Discute a relevância dos movimentos
sociais para a política nacional.

23. Movimentos sociais brasileiros contemporâneos

23.1 Discute a relevância dos movimentos
sociais para a política nacional.

24. Biopoder

24.1 Discute o conceito de biopoder e sua
importância para a compreensão de
determinadas estruturas da sociedade.
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SOCIOLOGIA
1ª UNIDADE
1. O que é sociologia?

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
1.1. Sociologia pra quê?
1.2. O indivíduo na sociedade e a sociedade no indivíduo.

2. A emergência da sociologia.

2.1. O contexto intelectual.
2.2. Condições histórico-sociais.

3. Conceitos básicos.

3.1. Modos de produção.
3.2. Fato social.
3.3. Ação social.

4. Os autores clássicos.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5. O trabalho ao longo da
história.

5.1. Trabalho na sociedade moderna
5.2. Trabalho e mais-valia.
5.3. Trabalho e coesão social.

6. Novas formas de
organização do trabalho

6.1. Taylorismo: a administração científica.
6.2. Fordismo.
6.3. Toyotismo ou pós-fordimo.

7. O trabalho nos dias de
hoje.

7.1. Trabalho infantil.
7.2. O trabalho escravo contemporâneo no
Brasil.

8. A sociologia e a
centralidade do trabalho em
questão.

8.1. Homo sapiens x homo faber

CONTEÚDOS

August Comte.
Émile Durkheim
Karl Marx
Max Weber
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
9.

Definições de cultura.

10. Etnocentrismo e identidade cultural.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
9.1. Conceito de cultura e conceito de
homem.
10.1. Identidade cultural.

11. Cultura e ideologia.

11.1. A concepção marxista clássica de
ideologia.
11.2. A concepção marxista moderna de
ideologia.
11.3. A crítica foucaltiana à concepção de
ideologia.

12. Globalização, tecnologia e pós-modernidade.

12.1. Contradições de uma nova era.

13. Formação do povo brasileiro.

13.1. Europeus e índios – o mameluco e a
língua geral.
13.2. Brancos, índios e negros: novas
mestiçagens.
13.3. O colonizador português.

14. A integração do Brasil.

14.1. O ouro da integração.
14.2. A Corte no rio
14.3. Os ciclos do couro – os sertões.

15. A nação brasileira

15.1. A Igreja e a Coroa.
15.2. As guerras, a Independência, o Império e a República.
15.3. A cultura e o espírito de uma nação.

16. Perspectivas do Brasil.

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

Gilberto Freyre.
Sergio Buarque de Holanda.
Caio Prado Júnior.
Darcy Ribeiro.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
17. O surgimento do
Estado moderno.

18. Origens e fundamentos teóricos da
democracia.
19. O socialismo moderno.
20. Democracia representativa e democracia participativa.
21. Direitos civis, políticos e sociais.

22. Formas de participação política.
23. Juventude e movimentos sociais.

24. A luta pela
democracia nos
dias atuais.

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
18.1.
18.2.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
O Estado Absolutista.
Teorias clássicas sobre o Estado.
O Estado liberal.
Os Estados totalitários.
O Estado de bem estar social.
O Estado neoliberal.
Cristianismo e democracia.
A tirania democrática e a sociedade aberta.

19.1. Marxistas e anarquistas – A primeira internacional
19.2. Utopia, distopia e o futuro do socialismo.
20.1. Complementaridade entre democracia
representativa e democracia participativa.
20.2. A democracia e o bom governo.
20.3. Democracia, Direitos Humanos e paz mundial.
21.1. Os direitos fundamentais e os direitos sociais.
21.2. O Direito Natural e a doutrina dos Direitos
Humanos.
22.1. Autoritarismo, fanatismo e totalitarismo.
22.2. Vida política democrática.
22.3. Insurgência nas sociedades democráticas.
23.1 Esquerda e direita.
23.2. “I have a dream”.
23.3. “Caminhando e cantando”: os jovens no
“maio de 68”, e nas campanhas da redemocratização.
24.1. Jovem e internet, mistura explosivamente
democrática: Generácion Y, Primavera
Árabe, Umbrella Revolution.
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS E REDAÇÃO

LÍNGUA PORTUGUESA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1.0 LITERATURA
MÓDULO 1
1.1 Lima Barreto

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
O professor verificará se o aluno:

1.1.1. Lê os principais autores refletindo sobre as
temáticas desenvolvidas

1.2 Monteiro Lobato e
Graça Aranha

1.2.1. Observa o Pré-Modernismo como um momento histórico de transição artística
1.2.2. Conhece os autores pré-modernistas e suas
obras

1.3 Vanguardas europeias – Futurismo
e Cubismo

1.3.1. Compreende as relações entre a história
das sociedades e suas respectivas expressões artísticas

1.4 Vanguardas europeias – Expressionismo, Dadaísmo
e Surrealismo

1.4.1. Articula o contexto sociocultural e histórico
aos pressupostos estéticos das vanguardas
europeias.
1.4.2. Discute as rupturas propostas pelas vanguardas e seu resultado para a arte moderna e contemporânea.

MÓDULO 2
2.1 Grupo de Orpheu

2.1. Compreender a importância da escrita e do
registro.
2.1.1. Identificar características das modalidades
falada e escrita no uso da língua.
2.1.2. Compreender aspectos da conversação.
2.1.3 Compreender a importância da situação
para a construção textual 2.2. Compreender a língua na sua heterogeneidade.
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2.2 Heterônimos de
Fernando Pessoa
– Alberto Caeiro e
Ricardo Reis

2.2.1 Compreender o uso da língua considerando a diversidade de situações e necessidades de comunicação, entre outros fatores.
2.2.2 Reconhecer as variações linguísticas (individual, diacrônica, sincrônica, geográfica,
profissional, sociocultural).

2.3 Heterônimos de
Fernando Pessoa
– Álvaro de Campos
2.0 GRAMÁTICA

2.3 Compreender o processo de enunciação e
seus elementos constitutivos (interlocutores,
tempo, espaço, assunto)
2.3.1 Compreender o produto da enunciação,
isto é, o enunciado.
2.3.2 Entender a enunciação no texto literário.

MÓDULO 1
2.1 Escrita e Oralidade
2.2 Variação Linguística
2.3 Enunciação
2.4 Referenciação

2.4. Compreender o mecanismo da referenciação.
2.4.1 Identificar os processos de anáfora e catáfora.
2.4.2 Distinguir referencial intratextual e referenciação extratextual.

MÓDULO 2
2.5 Coesão gramatical
Compreender a
importância da
coesão gramatical
na construção e
na organização
de um texto; analisar e compreender mecanismos
de coesão gramatical (pronomes,
numerais, advérbios, conectivos) e
processos de remissão textual.

2.5.1 Compreender a importância da coesão
gramatical na construção e na organização
de um texto; analisar e compreender mecanismos de coesão gramatical (pronomes,
numerais, advérbios, conectivos) e processos de remissão textual.
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2.6 Organizadores
textuais Reconhecer os organizadores textuais e
entender sua relevância no plano
do texto; compreender as relações
estabelecidas e os
efeitos de sentido
produzidos por
esses mecanismos.
2.7 Concordância
nominal Compreender e mecanismo da concordância na língua
portuguesa; identificar relações de
concordância entre palavras; reconhecer e compreender a regra
geral e os casos
particulares de
concordância nominal.

2.6.1 Reconhecer os organizadores textuais e
entender sua relevância no plano do texto;
compreender as relações estabelecidas e
os efeitos de sentido produzidos por esses
mecanismos.

2.7.1 Compreender e mecanismo da concordância na língua portuguesa; identificar relações de concordância entre palavras; reconhecer e compreender a regra geral e os
casos particulares de concordância nominal.
2.1.1. Articula o contexto sociocultural e histórico
aos pressupostos estéticos da primeira fase
modernista.

3.0 REDAÇÃO
MÓDULO 1
3.1 A produção de
textos e o ENEM –
Avaliação de
competências

3.1.

Conhece como a prova do exame nacional
do Ensino médio é estruturada, atentandose às competências textuais que direcionam
a avaliação.
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3.1.2. Domina as características que uma dissertação – argumentativa deve apresentar para atender às competências do ENEM.
3.2 A produção de
textos e o ENEM –
Análise do tema a
partir das informações da coletânea

3.3 Tese e plano de
texto

3.4 Os argumentos

3.2

Reconhece quais são as temáticas recorrentes no ENEM.
3.2.1. Relaciona, na compreensão do texto, informações com conhecimentos prévios e do
senso comum, identificando situações de
ambiguidade ou ironia, opiniões, a relação
de semelhança com outros textos: referências ou remissões, analisando incoerências
e contradições.
3.2.2 Infere uma afirmação implícita num texto a
partir de “pistas” linguísticas e/ou contexto,
reconhecendo e diferenciando marcas decorrentes de ideologia de valores e interesses dos seus produtores.
3.3. Estrutura não só as partes de um texto (introdução, desenvolvimento e conclusão),
mas também o raciocínio, construindo um
plano para decidir sobre a tese, os argumentos que sustentarão o ponto de vista,
refletindo que a estrutura vincula-se à coerência.
3.4. Seleciona os argumentos contendo dados
objetivos de uma realidade que melhor
possam fundamentar um tema e escreva os
parágrafos delimitando o conteúdo de cada um deles.
3.4.11. Avalia a progressão textual quanto à
ordem dos argumentos utilizados pelo autor ao defender seu ponto de vista numa
dissertação, observando a gradação das
ideias na colocação do argumento mais
consistente e dos outros menos significativos.
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MÓDULO 2
3.5 Conclusão – Proposta para temas
gerais

3.6 Conclusão – Proposta com ação
efetiva
3.7 Estrutura do texto
dissertativoargumentativo

4.0 INTERPRETAÇÃO
TEXTUAL

3.5.

Analisa as relações sintático-semânticas em
segmentos do texto e na progressão temática afim de construir o parágrafo de conclusão.

3.6.

Reconhece quais estratégias argumentativas, a partir de uma leitura da realidade,
são eficazes para a apresentação de uma
proposta com ação efetiva.
3.7. Planeja e produz textos dissertativos/ argumentativos, observando que a estrutura do
mesmo vai depender do raciocínio escolhido, da delimitação do tema e da quantidade/qualidade das informações.
3.7.1. Compreende cada parágrafo dissertativo
como unidade de composição constituída
de uma ideia central a que se agregam outras complementares, contendo, em si, um
processo de raciocínio “completo”.
3.7.2. Escreve parágrafos dissertativos em que é
possível retirar uma ideia central e depois
selecionar duas ou três que possam ajudar
a fundamentar o tema.

MÓDULO 1
4.1 Introdução à Estilística

4.1.

4.2 Estilística Fônica

4.2.

4.3 Estilística Léxica

4.3.

Analisa a língua na sua função expressiva,
analisando o uso dos processos fônicos,
sintáticos e de criação de significados que
individualizam estilos.
Estuda a relação dos fonemas e a variação
fonética-fonológica.
Estuda os processos de efeito de sentido e
a variação semântica.
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4.4 Estilística Sintática

4.4.

MÓDULO 2
4.5 Inferências – Música

4.5.

4.6 Intencionalidade
discursiva

4.7 Intertextualidade
discursiva

Estuda as relações sintáticas e as variações
diafásicas, dominando o uso da norma
padrão.

Compreende as inferências discursivas e
suas implicações nos textos musicais em estudo.
4.6. Compreende o conceito de discurso.
4.6.1. Identifica os implícitos e intencionalidades
presentes nos discursos.
4.7. Compreende o conceito de intertextualidade, a partir de manifestações artísticas diversas.
4.7.2. Compreende a intertextualidade como um
procedimento estético produtivo na arte.
4.7.3. Reconhece as principais funções da intertextualidade em obras artísticas

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
LITERATURA
MÓDULO 3
3.1 Modernismo no
Brasil – Semana
de 22

3.2 Mário de Andrade
e Oswald de Andrade
3.3 Manuel Bandeira
3.4 Geração de 30 –
Prosa: José Lins
do Rego e Rachel
de Queiroz

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
3.1.1. Discuti as rupturas propostas pelos modernistas de 22 e seu resultado para a arte e
cultura moderna e contemporânea no Brasil.
3.1.2. Analisa os efeitos de sentido a partir de
determinados fatos linguísticos apresentados na Semana de Arte Moderna.
3.2.1. Compara textos da primeira geração modernista com produções de outros momentos histórico-literários, apontando distinções e semelhanças temático-estilísticas,
concepções de mundo e de sujeito, decorrentes do momento histórico de produção.
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MÓDULO 4
4.1 Geração de 30 –
Prosa: Jorge
Amado e Erico
Verissimo

4.1.1. Analisa os efeitos de sentido a partir de
determinados fatos linguísticos apresentados em textos em prosa e verso das vertentes em questão.

4.2 Geração de 30 –
Prosa: Graciliano
Ramos

4.2.1. Compara de textos com produções de
outros momentos histórico-literários, apontando distinções e semelhanças temáticoestilísticas, concepções de mundo e de sujeito, decorrentes do momento histórico de
produção.

4.3 Geração de 30 –
Poesia: Murilo
Mendes e Jorge
de Lima

4.3.1. Lê os principais autores refletindo sobre as
temáticas desenvolvidas

GRAMÁTICA
MÓDULO 3
2.8: Concordância
verbal

2.9: Conectivos: conjunção e preposição
3.0: Regência nominal

2.8.1. Identificar e compreender as regras gerais
de concordância verbal; identificar e compreender regras particulares de concordância verbal; reconhecer questões de estilo ou efeitos de sentido em determinados
casos de concordância.
2.9.1 Identificar, analisar e compreender os conectivos empregados na junção de elementos dos enunciados; compreender conjunções e preposições sob as perspectivas
sintática e semântica.
3.0.1 Compreender o mecanismo da regência
nominal; identificar e compreender aquilo
que requer a norma-padrão nos casos de
regência nominal, observando que alguns
nomes que só regem uma preposição, enquanto outros admitem mais de uma possibilidade.
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3.1: Regência verbal

MÓDULO 4
3.2: Período composto

3.3: A coordenação
3.4: Orações coordenadas
3.3 Morfossintaxe do
QUE
3.4 Morfossintaxe do
SE
REDAÇÃO
MÓDULO 3
3.8 Objetividade e
subjetividade na
argumentação

3.9 Debate regrado

3.1.1 Compreender o mecanismo da regência
verbal; identificar e compreender aquilo
que requer a norma-padrão nos casos de
regência verbal, observando a transitividade dos verbos e a alteração do sentido em
certos casos de mudança de regência.
3.2.1. Compreender a noção de frase e sua relação com a noção de enunciado; identificar
os tipos de frases (declarativas, exclamativas, interrogativas, imperativas); compreender os conceitos de oração, de período
(simples e composto) e de coordenação e
subordinação.
3.3.1 Compreender o fenômeno sintático da coordenação; compreender as modalidades
sindética e assindética da coordenação;
identificar polissíndeto e assíndeto, figuras
estilísticas de construção ligadas à coordenação e reconhecer seus efeitos expressivos.
3.4.1 Compreender a classificação das orações
coordenadas (em assindéticas e sindéticas),
bem como a classificação das sindéticas
(aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas); reconhecer as relações
de sentido estabelecidas pelas conjunções
no contexto dos períodos em que ocorrem.
2.8.

Analisa o período composto, atentando-se
para as classificações das orações.
2.8.1. Domina o uso da norma – padrão da Língua Portuguesa
2.9. Reconhece a tipologia de orações.
2.8/2.9 Constrói parágrafos coesos, encadeando
as orações, segundo a norma-padrão,
nos períodos compostos.
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4.0 Estabelecimento
de relações de
sentido
4.1 Recursos de coesão textual – Epíteto, nominalização, sinonímia e
síntese

3.0.

Desenvolve uma associação entre a funcionalidade sintática dos termos no período
simples e das orações no período composto.

3.1.

Reconhece os usos do pronome relativo

3.2.

Analisa o uso das conjunções a fim de
desenvolver uma escrita coesa.

3.2.1. Analisa o período composto, atentando-se
para as classificações das orações.
MÓDULO 4
4.2 Recursos de coesão textual – Pronomes, numerais
e advérbios pronominais

3.2.2. Reconhece a tipologia de orações.
3.2.3. Domina o uso da norma – padrão da Língua Portuguesa
3.3.

Conhece e analisa a morfologia do QUE e
suas implicações sintáticas

3.4.

Conhece e analisa a morfologia do SE e
suas implicações sintáticas.

3.8.

Compreende o sentido do argumento consensual como uma verdade conhecida universalmente, por isso, com baixo grau de
informatividade e o lugar comum como um
tipo de enunciado, expressando um juízo
de valor, geralmente e sem comprovação
científica e com possibilidade de haver
fundo preconceituoso.
Utiliza do seu repertório cultural para fazer
associações entre textos e formular interpretações.

4.3 Coerência textual

4.4 Vocabulário –
Adjetivos, lugarescomuns e modismos
3.9.
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INTERPRETAÇÃO TEXTUAL

4.0.

Demonstra, através da atribuição de sentidos aos textos, habilidades de análise,
compreensão, interpretação, crítica e intertextualidade a partir de marcas linguísticas
e/ou formais, pressupostos, subentendidos,
ideologia, polifonia, análise das características do gênero textual em estudo, observando a organização de ideias (coerência
interna / textualidade, continuidade, progressão, não-contradição, articulação de
argumentos-coesão e informatividade.

4.1.

Reconhece as relações semântico-lexicais
como elementos de coesão textual.

MÓDULO 3
4.8 Iconicidade linguística
4.9 Análise crítica do
discurso
5.0 Relações lógicosemânticas –
Enunciados de
conteúdos dependentes
5.1 Relações lógicosemânticas –
Enunciados de
conteúdos independentes

4.1.2. Faz reflexão sobre o uso dos recursos linguísticos em processos de coesão textual,
elementos de articulação das sequências
dos textos ou da construção da macroestrutura do texto.
4.2.

MÓDULO 4
5.2 Coesão e coerência textuais
5.3 Inferências – Tirinhas
5.4 Inferências –
Charges e cartuns

4.3.

Compreende que a falta de coesão pode
impedir a coerência interna, avaliando, assim, os mecanismos de coesão (conectivos), os articuladores lógicos (expressões
como: por exemplo, dessa forma, por outro lado etc.), o emprego adequado das
conjunções, a pontuação e a concordância
entre pronomes e seus antecedentes.
Analisa a coerência textual/textualidade,
observando
a
estruturação
lógicosemântica de um texto (articulação de ideias) e o quanto numa situação discursiva
palavras e frases deverão compor um todo
significativo para os interlocutores.
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4.4.

Relaciona, na compreensão do texto, a
partir do vocabulário apresentado, informações com conhecimentos prévios e do
senso comum, identificando situações de
ambiguidade ou ironia, opiniões, a relação
de semelhança com outros textos: referências ou remissões, analisando incoerências
e contradições.

5.0/5.1 Analisa os efeitos de sentido que certas
palavras e expressões constroem ao apresentarem entre si relações de semelhança
morfológica (pertencentes a mesma classe
gramatical sintática (as construções das
orações ou das frases são semelhantes) e
semântica (quando há correspondência no
sentido).
5.2.1. Identifica os mecanismos coesivos textuais:
coesão referencial, coesão por substituição,
coesão por elipse, coesão por reiteração,
coesão sequencial, coesão interfrásica,
5.2.2. Aplica os diferentes mecanismos coesivos
com propriedade
5.2.3. Compreende a relação entre coesão e
coerência.
5.2.4. Domina a coerência textual
5.3.1. Lê e interpreta tirinhas.
5.3.2. Compreende ambiguidades.
5.4.1. Realiza inferências a partir de Charges e
cartuns.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)

LITERATURA
MÓDULO 5
5.1 Geração de 30 –
Poesia: Cecília
Meireles e Vinicius
de Moraes

5.2 Geração de 30 –
Poesia: Carlos
Drummond de
Andrade
5.3 Geração de 45 –
Prosa: Clarice Lispector
5.4 Geração de 45 –
Prosa: Guimarães
Rosa

5.5 Geração de 45 –
Poesia: João Cabral de Melo Neto
e Mario Quintana
MÓDULO 6
6.1 Tendências contemporâneas na
Literatura – Concretismo e Neovanguardas
6.2 Poesia marginal e
contemporânea

5.1.1. Articula o contexto sociocultural e histórico
aos pressupostos estéticos da segunda fase
modernista.
5.1.2. Analisa os efeitos de sentido a partir de
determinados fatos linguísticos apresentados em textos em prosa e verso da segunda geração modernista.
5.2.1. Compreende o caráter engajado na literatura da segunda geração modernista, decorrente do contexto sócio histórico em que
o Brasil se encontrava na época.

5.4.1. Compara textos da segunda geração modernista com produções de outros momentos histórico-literários, apontando distinções e semelhanças temático-estilísticas,
concepções de mundo e de sujeito, decorrentes do momento histórico de produção.
5.5.1. Discuti a renovação estética operada na
terceira geração modernista

6.1.1. Articula o contexto sociocultural e histórico
aos pressupostos estéticos da literatura
contemporânea.
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6.3 Prosa contemporânea no Brasil

6.3.1. Reconhece as marcas ideológicas que caracterizam a sociedade contemporânea
(pós-moderna).

6.4 Literatura portuguesa contemporânea – José Saramago e Lobo
Antunes
6.5 Literatura africana
de língua portuguesa

6.4.1. Analisa os efeitos de sentido a partir de
determinados fatos linguísticos apresentados em textos selecionados.

GRAMÁTICA
MÓDULO 5
3.5 Concordância
nominal – Classes
gramaticais

6.5.1. Conhece as literaturas africanas (Angola,
Cabo Verde, Moçambique, Guiné) e seus
principais autores, relacionando aos contextos históricos

3.5.

Conhece e problematiza as normas de
concordância verbo-nominal segundo a
variedade padrão da língua, comparandoas com outras variantes sociolinguísticas.
Estabelece paralelos entre as normas de
concordância verbo-nominal segundo a
variedade padrão da língua e as relações
morfossintáticas na construção dos efeitos
sentido no texto.

3.6 Concordância
nominal – Termos
e expressões

3.6.

3.7 Concordância
verbal – Sujeito
simples
3.8 Concordância
verbal – Sujeito
composto
3.9 Concordância
verbal – Verbos
SER e impessoais

3.7/3.8/3.9 Conhece e problematiza as normas
de regência verbo-nominal segundo a variedade padrão da língua, comparando-as
com outras variantes sociolinguísticas (conhecendo e exercitando os princípios que
envolvem o fenômeno da crase).
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MÓDULO 6
4.0 Regência nominal

4.1 Regência verbal –
Verbos com várias
regências e mesmo sentido
4.2 Regência verbal –
Verbos com várias
regências e sentidos diferentes
4.3 Estudo da crase

4.4 Emprego de palavras e expressões
– Semântica
REDAÇÃO
MÓDULO 5
4.5 Crônica argumentativa

4.6 Artigo de opinião

4.0/4.1. Estabelece paralelos entre as normas de
regência verbo-nominal segundo a variedade padrão da língua e as relações
morfossintáticas na construção dos efeitos de sentido no texto.
4.1/4.2. Reconhece e analisa a regência dos
verbos em situações sintáticas diferentes, levando em consideração a semântica envolvida.

4.3.

Identifica as necessidades sintáticas do uso
da crase.
4.3.1. Utiliza a crase reconhecendo as adequações à norma padrão da língua.
4.4. Entende e reconhece as implicações semânticas do uso de palavras e expressões.
4.4.1. Correlaciona os usos semânticos de certas
expressões e palavras aos gêneros textuais
mais adequados.
4.5.1 Produz crônica argumentativa, observando
a ideia principal, argumentos e conclusão;
a reflexão crítica sobre o assunto e a linguagem adequada ao gênero e ao contexto.
4.6.1 Identifica que a estrutura básica desse
gênero textual é composto por uma ideia
central (que resume o ponto de vista do
autor) e sua fundamentação com base em
argumentos construídos a partir de verdades e opiniões.
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MÓDULO 6
4.7 Produções livres
(gêneros textuais
interligados aos
projetos) Descrição, resenha crítica, texto de divulgação científica,
editorial.

4.7

Produz textos, considerando as suas funções sociais, atribuição de sentidos, características do gênero, a organização de
ideias e os aspectos tipológicos.

INTERPRETAÇÃO
TEXTUAL
MÓDULO 5
5.5 Imagens e símbolos para o ENEM

5.5.1. Lê textos não-verbais.

5.6 Gráficos para o
ENEM

5.6.1. Analisa gráficos
5.6.2. Relaciona textos não-verbais com textos
verbais.

5.7 Hipertexto

5.7.1. Compreende o conceito de hipertexto.
5.7.2. Realiza leitura de hipertexto.
5.7.3. Analisa diversas leituras de um hipertexto.

5.8 Semântica da
pontuação

5.8.1. Conhece a implicação semântica da pontuação.
5.8.2. Utiliza a pontuação na construção semântica.

5.9 Semântica dos
tempos verbais

5.9.1. Domina tempos versais e seus sentidos.
5.9.2. Utiliza os tempos versais em diferentes
construções semânticas.
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MÓDULO 6
6.0 Ambiguidade

6.0.1. Compreende a ambiguidade.
6.0.1. Analisa textos ambíguos.

6.1 Leitura de textos
interdisciplinares

6.1.1. Lê e interpreta textos interdisciplinares.

6.2 Leitura de textos
jornalísticos

6.2.1. Lê e interpreta textos jornalísticos.

6.3 Leitura de textos
poéticos

6.3.1. Lê e interpreta textos poéticos.

6.4 Leitura de artes
plásticas

6.4.1. Lê e interpreta artes plásticas
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LÍNGUA INGLESA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
I. Reading (produção
de Leitura)
A - atribuição de sentido ao texto a partir
de marcas linguísticas e ou formais;
B - leitura/ estudo do
texto em linguagem
verbal, não verbal,
mista oral e escrita,
nos gêneros textuais
diversos, (ficcionais
e não ficcionais)
1.1 Seleção de ideias;

1.2 Implícitos;

1.3 Relações semântico-lexicais;

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
O professor/a verificará se o/a aluno/a:

1.1. Compreende, analisa, relaciona, interpreta e
critica as ideias de um texto, selecionando as
que são significativas e refletindo sobre valores humanos/ contexto sócio-histórico.
1.2. Infere uma afirmação implícita num texto a
partir de “pistas” linguísticas e/ou contexto,
reconhecendo e diferenciando marcas decorrentes de ideologia de valores e interesses dos seus produtores.
1.3. Avalia a propriedade do uso dos recursos
semânticos (relações de aproximação ou
oposição de sentido, gradação, campo semântico, atenuação, metáfora, eufemismo,
hipérbole, ironia) como recursos expressivos
no texto.
1.3.1. Avalia a propriedade/função argumentativa do uso dos recursos lexicais (jogos metafóricos e metonímicos, sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, repetição)
como recursos expressivos, em função da
estratégia argumentativa do autor.
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1.4 Elementos coesivos e o seu valor
semântico no texto;

1.4. Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de elementos coesivos, reconhecendo seus mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.

1.5 Estrutura do gênero textual;

1.5. Atribui sentidos aos textos, percebendo suas
funções sociais, reconhecendo a estrutura e
características de diferentes gêneros textuais
em prosa e/ou verso e os aspectos tipológicos (narração, descrição, argumentação/dissertação, exposição e instrução).
1.6. Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático-semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.

1.6 Fatos linguísticos
na construção do
texto;
1.7 Relações lógico
argumentarias.

1.7. Compreende a relação lógico-semântica
entre os argumentos de um texto causalidade, comparação, pontos positivos e negativos, demonstração, analogia, método dedutivo e indutivo.

2.0 Produção textual.
A) Análise da estrutura
do gênero textual. /
Organização de
ideias e dos aspectos tipológicos: narrar, relatar, dissertar / argumentar,
expor e descrever.
B) Planejamento do
texto: a partir da
compreensão da
proposta.
C) Escrita e restruturação do texto.

2.1. Reconhece as características de cada tipologia textual.
2.2. Compreende a proposta do texto, planeja e
formula a resposta com linguagem adequada à área do conhecimento que é objeto da
questão/avaliação a microestrutura.
2.3. Estrutura não só as partes de um texto (introdução desenvolvimento e conclusão), mas
também o raciocínio, construindo um plano
para decidir sobre a tese, os argumentos
que sustentarão o ponto de vista, refletindo
que a estrutura vincula-se à coerência.
2.4. Avalia a progressão textual, observando a
soma de ideias novas que se vão adicionando umas às outras.
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3.0. Structure (Fatos
linguísticos)
Linha teórico métodológica: Atividade de epilinguagem e metalin-guagem
1.1 Genitive Case
1.2
1.3 Artigos definidos e
indefinidos
1.4 Adjetivos e pronomes indefinidos
e seus compostos
1.5 Tag questions

4.0. VOCABULARY
4.1 Noun phrases
4.2. Discourse Markers
4.3. Word Families

5.0. Conteúdos atitudinais.

3.1.1 Reconhece e aplica corretamente o caso
genitivo para expressar posse.
3.2.1 Reconhece e aplica corretamente os artigos
definidos e indefinidos.
3.3.1 Reconhece e aplica corretamente os adjetivos e pronomes indefinidos.
3.4.1 Utiliza corretamente as tag questions nos
diversos tempos verbais como forma de obter confirmação.
4.1.1 Identifica a estrutura nominal em inglês
formada por modificador (es) + substantivo.
4.2.1 Reconhece o fenômeno linguístico de algumas palavras em inglês e aplica-as como
estratégias de leitura.
4.3.1 Infere o sentido de uma palavra ou expressão considerando o seu universo ou contexto temático e/ou estrutura morfológica.
5.1 Percebe e critica a realidade que o cerca com
discernimento.
5.2 Revela interesse/busca pelo conhecimento.
5.3 Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade de
trabalhar / estar em grupo.
5.4 Desenvolve/exercita atitudes de interação,
cooperação e solidariedade em convívio coletivo, superando a indiferença, injustiça e a
desqualificação.
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5.5 Revela aceitação/respeito às diferenças (de
opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica, etc.), combatendo à privação e violação
de direitos.
5.6 Demonstra auto-controle e concentração.
5.7 Valoriza a habilidade de autoanálise, sinceridade/ honestidade e coerência.
5.8 Conscientiza-se sobre o preconceito linguístico existente em relação a certas variedades
como elemento determinante de “discriminação” de seus usuários.
5.9 Preocupa-se em exercitar o espírito de liderança e administração de atividades (datas,
horários, divisão de tarefas, elaboração de
material, seleção de recursos, etc.)
5.10 Exercita a ética nas diversas situações envolvendo as relações interpessoais, inclusive
respeitando os direitos autorais.
5.11 Desenvolve o valor “não-violência”, através
do uso adequado do tempo, do dinheiro,
da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio ambiente.
5.12 Demonstra ser consciente de seu papel de
aluno, comportando-se adequadamente
para o crescimento do grupo. Reconhecer a
igualdade básica de pessoa humana como
sujeito de direitos, compreendendo que a
sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos,
que possuem cultura e história próprias,
igualmente valiosas e que em conjunto
constroem, na nação brasileira, sua história.
5.13 Desconstruir por meio de questionamentos
e análises criticas, objetivando eliminar
conceitos, ideias,
5.14 Refletir sobre a superação da indiferença,
injustiça e desqualificação com que os negros e povos indígenas e também as classes populares são comumente tratados.
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5.15 Construir processos de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida, rompendo com imagens negativas
forjadas por diferentes meios de comunicação, contra negros e povos indígenas.
6.0 Atividades de Pesquisa

6.1 Constrói atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações,
buscando descrever as características, propriedades ou relações existentes.
6.2 Utiliza os seguintes critérios da organização
de ideias: Coerência / coesão / textualidade,
ordenação dos argumentos, grau de informatividade e hierarquização de ideias.
6.3 Conhece os aspectos a serem avaliados na
microestrutura do texto: Fatos linguísticos, ortografia e apresentação formal.
6.4 Produz leitura de textos em gêneros diversos,
considerando uma temática problemática de
pesquisa delimitada, e a necessidade de estabelecer um escopo para ser pesquisado em
livros, revistas, internet.
6.5 Faz análise, síntese, comparação e avaliação
de informações para investigar fatos que já
tenham ocorrido, localizando tempo, espaço,
pessoa(s) e versões.
6.6 Faz uma analise crítica caracterizada pela
investigação na qual se estabelece hipótese,
examina e analisa fatos existentes e sintetiza
as evidencias dentro de um modelo teórico
estabelecido.
6.7 Utiliza o método descritivo e analítico para
abordar/ comparar fato(s) em estudo, apresentando informações sobre como o(s) referido(s) ocorreu(rão).
6.8 Analisa os dados, informações sobre o caso
em estudo para avaliar o mérito de alguma
pratica programa ou evento.
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6.9 Pesquisa em site da internet com roteiros
contendo questões especificadas e critérios,
observando o que compõe uma Web-Quest:
Introdução / Tarefa/Processo delimitação das
etapas da tarefa / Recursos/Avaliação/ Conclusão.
6.10 Desenvolve, a partir de uma mediação, procedimentos acadêmicos para elaboração de
projetos de pesquisa.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
I. Reading (produção
de Leitura)
A) atribuição de
sentido ao texto
a partir de marcas linguísticas e
ou formais;
B) leitura/ estudo
do texto em linguagem verbal,
não verbal, mista oral e escrita,
nos gêneros textuais diversos,
(ficcionais e não
ficcionais)
1.1 Seleção de ideias;

1.2 Implícitos;

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
O professor/a verificará se o/a aluno/a:

1.1. Compreende, analisa, relaciona, interpreta
e critica as ideias de um texto, selecionando
as que são significativas e refletindo sobre
valores humanos/ contexto sócio-histórico.
1.2. Infere uma afirmação implícita num texto a
partir de “pistas” linguísticas e/ou contexto,
reconhecendo e diferenciando marcas decorrentes de ideologia de valores e interesses dos seus produtores.

lfa-2018-diversos-0321042018-2ª EM_GUIA

107

1.3 Relações semântico-lexicais;

1.4 Elementos coesivos e o seu valor
semântico no texto;
1.5 Estrutura do gênero textual;

1.6 Fatos linguísticos
na construção do
texto;
1.7 Relações lógico
argumentarias.

1.3. Avalia a propriedade do uso dos recursos
semânticos (relações de aproximação ou
oposição de sentido, gradação, campo semântico, atenuação, metáfora, eufemismo,
hipérbole, ironia) como recursos expressivos
no texto.
1.3.1. Avalia a propriedade/função argumentativa do uso dos recursos lexicais (jogos metafóricos e metonímicos, sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, repetição)
como recursos expressivos, em função da
estratégia argumentativa do autor.
1.4. Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de elementos coesivos, reconhecendo seus mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.
1.5. Atribui sentidos aos textos, percebendo suas
funções sociais, reconhecendo a estrutura e
características de diferentes gêneros textuais
em prosa e/ou verso e os aspectos tipológicos (narração, descrição, argumentação/dissertação, exposição e instrução).
1.6. Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático- semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.
1.7. Compreende a relação lógico-semântica
entre os argumentos de um texto causalidade, comparação, pontos positivos e negativos, demonstração, analogia, método dedutivo e indutivo.
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2.0. Produção textual.
A) Análise da estrutura
do gênero textual. /
Organização de
ideias e dos aspectos tipológicos: narrar, relatar, dissertar/ argumentar,
expor e descrever.
B) Planejamento do
texto: a partir da
compreensão da
proposta.
C) Escrita e restruturação do texto.

2.1. Reconhece as características de cada tipologia textual.
2.2. Compreende a proposta do texto, planeja e
formula a resposta com linguagem adequada à área do conhecimento que é objeto da questão/avaliação a microestrutura.
2.3. Estrutura não só as partes de um texto (introdução desenvolvimento e conclusão), mas também o raciocínio, construindo um plano para
decidir sobre a tese, os argumentos que sustentarão o ponto de vista, refletindo que a estrutura vincula-se à coerência.
2.4. Avalia a progressão textual, observando a
soma de ideias novas que se vão adicionando umas às outras.

3.0. Structure (Fatos
linguísticos) Linha
teórico metodológica: Atividade de
epilinguagem e
metalinguagem.
3.5. Voz Passiva

3.5.1 Reconhece as vozes ativas e passivas como
intencionalidades do discurso e utiliza-as
como estratégias de leitura.

3.6. Reported Speech

3.6.1 Reconhece e transforma os tempos verbais
de acordo com a situação do discurso.

3.7. Conjunções

3.7.1 Identifica as palavras que garantem a coesão do texto.

4.0 VOCABULARY
4.1 Synonyms and
Antonyms
4.2 Reference words

4.1.1. Identifica sinônimos e antônimos trabalhados nos textos.
4.2.1. Reconhece o significado e a função das
referências internas que estruturam o texto.
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4.3 Functions words

4.3.1. Identifica as palavras que garantem a
coesão do texto.

4.4 Noun phrases

4.4.1 Identifica a estrutura nominal em inglês
formada por modificador(es) + substantivo.
4.4.2 Identifica o processo de formação de palavras por prefixação e sufixação.

4.5 Word Families

4.5.1 Infere o sentido de uma palavra ou expressão considerando o seu universo ou
contexto temático e/ou estrutura morfológica.

5.0 Conteúdos Atitudinais

5.1. Percebe e critica a realidade que o cerca
com discernimento.
5.2. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
5.3. Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade de
trabalhar / estar em grupo.
5.4. Desenvolve/exercita atitudes de interação,
cooperação e solidariedade em convívio coletivo, superando a indiferença, injustiça e a
desqualificação.
5.5. Revela aceitação/respeito às diferenças (de
opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica, etc.), combatendo à privação e violação de direitos.
5.6. Demonstra auto-controle e concentração.
5.7. Valoriza a habilidade de autoanálise, sinceridade/ honestidade e coerência.
5.8. Conscientiza-se sobre o preconceito linguístico existente em relação a certas variedades
como elemento determinante de “discriminação” de seus usuários.
5.9. Preocupa-se em exercitar o espírito de liderança e administração de atividades (datas,
horários, divisão de tarefas, elaboração de
material, seleção de recursos, etc.)
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5.10. Exercita a ética nas diversas situações envolvendo as relações interpessoais, inclusive
respeitando os direitos autorais.
5.11. Desenvolve o valor “não-violência”, através
do uso adequado do tempo, do dinheiro,
da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio ambiente.
5.12. Demonstra ser consciente de seu papel de
aluno, comportando-se adequadamente para o crescimento do grupo. Reconhecer a
igualdade básica de pessoa humana como
sujeito de direitos, compreendendo que a
sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que
possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em conjunto constroem, na nação brasileira, sua história.
5.13. Desconstruir por meio de questionamentos e
análises criticas, objetivando eliminar conceitos, ideias,
5.14. Refletir sobre a superação da indiferença,
injustiça e desqualificação com que os negros e povos indígenas e também as classes
populares são comumente tratados.
5.15. Construir processos de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida, rompendo com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação,
contra negros e povos indígenas.
6.0 Atividades de Pesquisa

6.1. Constrói atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características,
propriedades ou relações existentes.
6.2. Utiliza os seguintes critérios da organização
de ideias: Coerência/coesão/textualidade,
ordenação dos argumentos, grau de informatividade e hierarquização de ideias.
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6.3. Conhece os aspectos a serem avaliados na
microestrutura do texto: Fatos linguísticos,
ortografia e apresentação formal.
6.4. Produz leitura de textos em gêneros diversos, considerando uma temática problemática de pesquisa delimitada, e a necessidade
de estabelecer um escopo para ser pesquisado em livros, revistas, internet.
6.5. Faz análise, síntese, comparação e avaliação de informações para investigar fatos
que já tenham ocorrido, localizando tempo,
espaço, pessoa(s) e versões.
6.6 Faz uma analise crítica caracterizada pela
investigação na qual se estabelece hipótese,
examina e analisa fatos existentes e sintetiza
as evidencias dentro de um modelo teórico
estabelecido.
6.7 Utiliza o método descritivo e analítico para
abordar/ comparar fato(s) em
estudo,
apresentando informações sobre como o(s)
referido(s) ocorreu(rão).
6.8 Analisa os dados, informações sobre o caso
em estudo para avaliar o mérito de alguma
pratica programa ou evento.
6.9 Pesquisa em site da internet com roteiros
contendo questões especificadas e critérios,
observando o que compõe uma WebQuest:
Introdução / Tarefa/Processo delimitação
das etapas da tarefa / Recursos/Avaliação/
Conclusão.
6.10 Desenvolve, a partir de uma mediação,
procedimentos acadêmicos para elaboração
de projetos de pesquisa.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
I. Reading (produção
de Leitura)
A) atribuição de
sentido ao texto
a partir de marcas linguísticas e
ou formais;
B) leitura/ estudo
do texto em linguagem verbal,
não verbal, mista oral e escrita,
nos gêneros textuais diversos,
(ficcionais e não
ficcionais)
1.1 Seleção de ideias;

1.2 Implícitos;

1.3 Relações semântico-lexicais;

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
O professor/a verificará se o/a aluno/a:

1.1. Compreende, analisa, relaciona, interpreta e
critica as ideias de um texto, selecionando as
que são significativas e refletindo sobre valores humanos/ contexto sócio-histórico.
1.2. Infere uma afirmação implícita num texto a
partir de “pistas” linguísticas e/ou contexto, reconhecendo e diferenciando marcas decorrentes de ideologia de valores e interesses dos
seus produtores.
1.3. Avalia a propriedade do uso dos recursos
semânticos (relações de aproximação ou oposição de sentido, gradação, campo semântico,
atenuação, metáfora, eufemismo, hipérbole,
ironia) como recursos expressivos no texto.
1.3.1. Avalia a propriedade/função argumentativa
do uso dos recursos lexicais (jogos metafóricos e metonímicos, sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, repetição) como recursos expressivos, em função da estratégia
argumentativa do autor.
1.4. Infere em relação ao conteúdo/contexto a
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1.4 Elementos coesivos e o seu valor
semântico no texto;
1.5 Estrutura do gênero textual;

1.6 Fatos linguísticos
na construção do
texto;
1.7 Relações lógico
argumentar

2.0 Produção textual.
A) Análise da estrutura
do gênero textual. /
Organização de
ideias e dos aspectos tipológicos: narrar, relatar, dissertar / argumentar,
expor e descrever.
B) Planejamento do
texto: a partir da
compreensão da
proposta.
C) Escrita e restruturação do texto

partir do valor sintático-semântico de elementos coesivos, reconhecendo seus mecanismos
básicos: retomada pronominal, repetição,
substituição lexical.
1.5. Atribui sentidos aos textos, percebendo suas
funções sociais, reconhecendo a estrutura e
características de diferentes gêneros textuais
em prosa e/ou verso e os
aspectos tipológicos (narração, descrição,
argumentação/dissertação, exposição e instrução).
1.6. Compreende o efeito de sentido, o valor sintático- semântico de determinados fatos linguísticos no texto.
1.7. Compreende a relação lógico-semântica entre
os argumentos de um texto causalidade, comparação, pontos positivos e negativos, demonstração, analogia, método dedutivo e indutivo.

2.1. Reconhece as características de cada tipologia
textual.
2.2. Compreende a proposta do texto, planeja e
formula a resposta com linguagem adequada
à área do conhecimento que é objeto da questão/avaliação a microestrutura.
2.3. Estrutura não só as partes de um texto (introdução desenvolvimento e conclusão), mas
também o raciocínio, construindo um plano
para decidir sobre a tese, os argumentos que
sustentarão o ponto de vista, refletindo que a
estrutura vincula-se à coerência.
2.4. Avalia a progressão textual, observando a
soma de ideias novas que se vão adicionando
umas às outras.
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3.0. Structure (Fatos
linguísticos)
Linha teórico metodológica: Atividade de epilinguagem e metalinguagem
3.8. Infinitivo e Gerúndio

3.8.1 Reconhece em prega corretamente as formas de infinitivo e gerúndio.

3.9. Verbos Modais

3.9.1 Reconhece as diversas ideias expressas pelos
verbos modais.

3.10. Praticando o
ENEM – competências e habilidades
3.11 Praticando o
ENEM – habilidade 5
3.12 Praticando o
ENEM – habilidade 6
3.13 Praticando o
ENEM – habilidade 7
3.14 Praticando o
ENEM – habilidade 8
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4.0 Vocabulary

5.0 Conteúdos Atitudinais

4.1.1. Identifica sinônimos e antônimos trabalhados
nos textos.
4.2.1. Reconhece o significado e a função das referências internas que estruturam o texto.
4.3.1. Identifica as palavras que garantem a coesão do texto.
4.4.1. Identifica a estrutura nominal em inglês formada por modificador(es) + substantivo.
4.5.1. Identifica o processo de formação de palavras por prefixação e sufixação.
4.6.1. Infere o sentido de uma palavra ou expressão considerando o seu universo ou contexto
temático e/ou estrutura morfológica.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

Percebe e critica a realidade que o cerca
com discernimento.
Revela interesse/busca pelo conhecimento.
Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade de
trabalhar / estar em grupo.
Desenvolve/exercita atitudes de interação,
cooperação e solidariedade em convívio coletivo, superando a indiferença, injustiça e a
desqualificação.
Revela aceitação/respeito às diferenças (de
opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica, etc.), combatendo à privação e violação de direitos.
Demonstra auto-controle e concentração.
Valoriza a habilidade de autoanálise, sinceridade/ honestidade e coerência.
Conscientiza-se sobre o preconceito linguístico existente em relação a certas variedades como elemento determinante de “discriminação” de seus usuários.
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Preocupa-se em exercitar o espírito de liderança e administração de atividades (datas,
horários, divisão de tarefas, elaboração de
material, seleção de recursos, etc.)
Exercita a ética nas diversas situações envolvendo as relações interpessoais, inclusive
respeitando os direitos autorais.
Desenvolve o valor “não-violência”, através
do uso adequado do tempo, do dinheiro, da
energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio ambiente.
Demonstra ser consciente de seu papel de
aluno, comportando-se adequadamente para o crescimento do grupo. Reconhecer a
igualdade básica de pessoa humana como
sujeito de direitos, compreendendo que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que
possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em conjunto constroem,
na nação brasileira, sua história.
Desconstruir por meio de questionamentos e
análises criticas, objetivando eliminar conceitos, ideias,
Refletir sobre a superação da indiferença,
injustiça e desqualificação com que os negros e povos indígenas e também as classes
populares são comumente tratados.
Construir processos de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida, rompendo com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação,
contra negros e povos indígenas.
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6.0 Atividades de
Pesquisa

6.1.

Constrói atividades de pesquisa utilizando técnicas para a obtenção de informações como
questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou
relações existentes.
6.2. Utiliza os seguintes critérios da organização
de ideias: Coerência/coesão/textualidade,
ordenação dos argumentos, grau de informatividade e hierarquização de ideias.
6.3. Conhece os aspectos a serem avaliados na
microestrutura do texto: Fatos linguísticos, ortografia e apresentação formal.
6.4. Produz leitura de textos em gêneros diversos,
considerando uma temática problemática de
pesquisa delimitada, e a necessidade de estabelecer um escopo para ser pesquisado em
livros, revistas, internet.
6.5. Faz análise, síntese, comparação e avaliação de
informações para investigar fatos que já tenham
ocorrido, localizando tempo, espaço, pessoa(s) e
versões.
6.6. Faz uma analise crítica caracterizada pela investigação na qual se estabelece hipótese, examina
e analisa fatos existentes e sintetiza as evidencias
dentro de um modelo teórico estabelecido.
6.7. Utiliza o método descritivo e analítico para abordar/ comparar fato(s) em estudo, apresentando
informações sobre como o(s) referido(s) ocorreu(rão).
6.8 Analisa os dados, informações sobre o caso em
estudo para avaliar o mérito de alguma pratica
programa ou evento.
6.9. Pesquisa em site da internet com roteiros contendo questões especificadas e critérios, observando
o que compõe uma Web-Quest: Introdução / Tarefa / Processo delimitação das etapas da tarefa /
Recursos Avaliação/ Conclusão.
6.10. Desenvolve, a partir de uma mediação, procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos
de pesquisa.
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LÍNGUA ESPANHOLA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
I - Aspectos de lectura y
comprensión textuales:
1. Lectura textual;
1.2 Comprensión
textual;
1.3 Palabras claves;
1.4 Comprensión
detallada;
II – Aspectos lingüísticos
del español:
2. Pretérito indefinido de los verbos
regulares e irregulares;
3. Participio regular
e irregular de los
verbos.
4. pretérito perfecto
de indicativo de
los verbos regulares e irregulares;
4.1 Diferencia entre
los verbos en Pretérito Indefinido y Pretérito Perfecto;

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
O professor/a verificará se o/a aluno/a:
C2/H5,6,7/1. Prevê o conteúdo do texto através da observação do título, subtítulo e imagens;
C2/H5,6,7/1.1. Analisa fatos relevantes no
texto, através da técnica de associação e responde perguntas no nível intermediário.
C2/H5,6,7/1.2. Relaciona uma informação do
texto com outras oferecidas no próprio texto ou
contextos;
C2/H5,6,7/1.3 Infere o sentido de uma palavra
e/ou expressão pelo contexto.
C2/H5,6,7/1.3.1 Analisa informações no texto
com base em pressupostos verbais ou tipológicos, oferecidos no próprio contexto.
C2/H5,6,7/1.4. Identifica informações no texto
visando uma compreensão mais detalhada.
C2/H5,6,7/1.4.1. Identifica as características
físicas ou psicológicas dos personagens que
dão sentido ao texto.
C2/H5,6,7/1.4. Percebe, respeita e valoriza a
diversidade de gênero, social, política, econômica e cultural das sociedades humanas.
C2/H6/2. Conjuga corretamente os principais
verbos regulares e irregulares da língua espanhola.
C2/H6/3. Conhece e identifica o particípio
regular e irregular dos principais verbos da
língua espanhola.
C2/H6/4. Conjuga corretamente os principais
verbos regulares e irregulares da língua espanhola.
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5. Pretérito pluscuamperfecto

III - Aspectos lexicales:
6. Objetos personales;
7. Primeros auxilios;
8. Signos del zodiaco;

C2/H6/4.1 Reconhece e constrói corretamente
orações com os principais verbos regulares e
irregulares no pretérito indefinido e no pretérito
perfeito.
C2/H6/5. Reconhece e constrói corretamente
orações com os principais verbos regulares e
irregulares no pretérito mais que perfeito.
C2/H5,7/6. Traduz ao português objetos de
uso pessoal.
C2/H5,7/7. Traduz ao português léxico – primeiros socorros.
C2/H5,7/8. Traduz ao português léxico – signos do
Zodíaco.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
I - Aspectos de lectura y
comprensión textuales:
1. Lectura textual;
1.2 Comprensión
textual;
1.3 Palabras claves;
1.4 Comprensión
detallada;

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
O professor/a verificará se o/a aluno/a:
C2/H5,6,7/1. Prevê o conteúdo do texto através da observação do título, subtítulo e imagens;
C2/H5,6,7/1.1. Analisa fatos relevantes no
texto, através da técnica de associação e responde perguntas no nível intermediário.
C2/H5,6,7/1.2. Relaciona uma informação do
texto com outras oferecidas no próprio texto ou
contextos;
C2/H5,6,7/1.3 Infere o sentido de uma palavra
e/ou expressão pelo contexto.
C2/H5,6,7/1.3.1 Analisa informações no texto
com base em pressupostos verbais ou tipológicos, oferecidos no próprio contexto.
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II – Aspectos lingüísticos
del español:
2. Apócope;
3. Uso de muy y
mucho
4. Imperativo afirmativo
5. Uso de los porqués
III - Aspectos lexicales:
6. El cinema;
7. El fútbol;
8. Sistema financiero/ comercial

C2/H5,6,7/1.4. Identifica informações no texto
visando uma compreensão mais detalhada.
C2/H5,6,7/1.4.1. Identifica as características
físicas ou psicológicas dos personagens que
dão sentido ao texto.
C2/H5,6,7/1.4.2. Percebe, respeita e valoriza a
diversidade de gênero, social, política, econômica e cultural das sociedades humanas.
C2/H6/2. Aplicar corretamente as regras do
uso da apócope própria da língua espanhola.
C2/H6/3. Diferencia o uso dos advérbios muy e
mucho da língua espanhola.
C2/H6,7/4. Conjugar corretamente o imperativo dos principais verbos, tomando em conta as
relações de formalidade e informalidade próprias da língua espanhola.
C2/H6/5. Utilizar corretamente os porquês da
língua espanhola
C2/H5,7/8. Traduz ao português léxico – cinema.
C2/H5,7/9. Traduz ao português léxico – futebol.
C2/H5,7/10. Conhecer as palavras relacionadas aos sistemas financeiro e comercial

lfa-2018-diversos-0321042018-2ª EM_GUIA

121

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
I - Aspectos de lectura y
comprensión textuales:
1. Lectura textual;
1.2 Comprensión
textual;
1.3 Palabras claves;
1.4 Comprensión
detallada;
II – Aspectos lingüísticos
del español:
2. Pronombres
complemento directo e indirecto;
3. Pretérito imperfecto de indicativo;
III - Aspectos lexicales:
4.
5.
6.
7.

los animales;
las adicciones;
fútbol.
Sentimientos;

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
O professor/a verificará se o/a aluno/a:
C2/H5,6,7/1. Prevê o conteúdo do texto através
da observação do título, subtítulo e imagens;
C2/H5,6,7/1.1. Analisa fatos relevantes no
texto, através da técnica de associação e responde perguntas no nível intermediário.
C2/H5,6,7/1.2. Relaciona uma informação do
texto com outras oferecidas no próprio texto ou
contextos;
C2/H5,6,7/1.3 Infere o sentido de uma palavra
e/ou expressão pelo contexto.
C2/H5,6,7/1.3.1 Analisa informações no texto
com base em pressupostos verbais ou tipológicos, oferecidos no próprio contexto.
C2/H5,6,7/1.4. Identifica informações no texto
visando uma compreensão mais detalhada.
C2/H5,6,7/1.4.1. Identifica as características
físicas ou psicológicas dos personagens que
dão sentido ao texto.
C2/H5,6,7/1.4.2. Percebe, respeita e valoriza a
diversidade de gênero, social, política, econômica e cultural das sociedades humanas.
C2/H6,7,8/2. Substituir corretamente os complementos verbais por pronomes.
C2/H6,7/3. Conjuga e utiliza adequadamente
o pretérito imperfeito dos principais verbos da
língua espanhola.
C2/H5,7/4. Traduz ao português léxico – animais.
C2/H5,7/5. Traduz ao português léxico – adicções.
C2/H5,7/6. Traduz ao português léxico – futebol.
C2/H5,7/7. Traduz ao português léxico – os
sentimentos.
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