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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Estrutura Técnica do Segmento

9 Coordenação Pedagógica
(Tel.: 4009-4643)
,

9 Orientação Educacional
(Tel. 4009-3634)

9 Auxiliar de Coordenação
(Tel.: 4009-3640

9 Auxiliar de Disciplina
(Tel.: 4009-3637)

9 Assistente de Disciplina
(Tel.: 4009-2815)

9 Coordenação de Esportes
(Tel.: 4009-3611)

Esportes oferecidos:
x
x
x
x
x
x

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

Março

26 a
02/03

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
29 a
01/04
07 a 20
21

Abril

REFERÊNCIA

23 a 25

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

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
final9º EF/
1º e 2º EM

29

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

Dezembro

08

Feriado – N. Sra. 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
Famíllia 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

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.

3º Trimestre
20/08 a 14/11
13/09 a 09/10
12/10
15/10
02/11
04 e 11/11
13/11
15/11
19/11
22/11
26/11 a 13/12
17/12

Início e término da unidade
Período de reavaliação – Ver circular específica
Feriado N. Senhora Aparecida
Feriado Dia do Professor
Feriado Finados
Exame ENEM
Missa de Ação de Graças
Feriado Proclamação da República
Solenidade de Encerramento do 3º EM
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:
x
Evitar rasuras, inclusive no gabarito;
x
Preencher corretamente todo o cabeçalho;
x
Evitar atitudes suspeitas, como conversar, olhar para os lados etc. Essas
atitudes podem ocasionar anulação de questões e da própria avaliação;
x
Reler a sua avaliação antes de entregá-la ao fiscal, certificando-se de
que respondeu a todas as questões;
x
Assinar a lista de presença ao entregar a sua avaliação ao fiscal.
x
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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MAPA CONCEITUAL / DICAS DE ESTUDO!
FIQUE ATENTO/A!

Muitas pessoas veem o estudo como algo complicado, difícil, e até
chato, e isso faz com que passamos a ter dificuldades na hora de estudar,
como por exemplo, a falta de concentração, mas muitos fatores podem
ajudar na hora do estudo, como o horário, o ambiente e até mesmo uma
boa alimentação antes do estudo pode ajudar para que ele se torne mais
agradável. Seguem, abaixo, algumas dicas que favorecerão o seu estudo:
¾ Primeiramente, defina um horário do seu dia para se dedicar aos estudos, não existe um horário melhor ou pior, isso vai variar de pessoa para pessoa, quem vai descobrir qual o melhor horário é você
mesmo. O ideal é fazer isso todos os dias, não deixar tudo para estudar um dia antes da prova, pois assim não irá aprender nada. O
tempo ideal para cada dia também dependerá de você, tudo vai depender da sua dedicação, uma dica é em uma hora de estudo, fazer
um intervalo de dez minutos.
¾ No ambiente de estudo é essencial que seja um local calmo, claro e
bem ventilado, e de preferência que seja do seu agrado. Não deve
haver nenhum elemento que possa desviar a sua atenção, como
som, televisão, telefone, computador etc. Jamais estude deitado, na
hora de estudar é importante que esteja sentado, e com a postura
correta, para não perder a concentração.
lfa-2018-diversos-0321052018-3ª EM-GUIA
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¾ Antes de começar a estudar deixe todo o seu material organizado e
próximo a você. Faça uma tabela com seu estudo semanal. Dê
uma atenção especial para as disciplinas que tem maior dificuldade.
¾ É importante que na hora de estudar você esteja bem alimentado,
pois a fome prejudica os estudos, o raciocínio, e o entendimento do
conteúdo, mas não fique comendo ao mesmo tempo em que estiver
estudando, faça as refeições antes e depois dos estudos. Quando fizer refeições muito pesadas, dê um tempo de uma hora para a comida fazer a digestão.
¾ Acompanhe os telejornais e leia revistas e jornais. Um aluno atualizado sempre tem um bom desempenho no colégio.
¾ Deixe o seu sono em dia, durma no mínimo 8 horas por dia.
¾ Pratique atividades físicas, e mantenha a boa alimentação, pois um
corpo saudável reflete em uma mente saudável.
Bom trabalho!

Fonte: http://www.colegioweb.com.br/orientacao/como-estudar-melhor.html

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.
A seguir, divulgamos os sites das Olimpíadas Científicas acompanhadas pelo Colégio ISBA:
Olimpíada
Site
Astronomia e Astronáutica (OBA)
www.oba.org.br
Biologia (OBB)
www.anbiojovem.org.br
Física (OBF)
www.sbf1.sbfisica.org.br/olimpiadas
Matemática (OBM)
www.obm.org.br
Olimpíada Baiana de Química (OBAQ) www.obaq.ufba.br
Olimpíada Brasileira de Química (OBQ) www.obquimica.org
lfa-2018-diversos-0321052018-3ª EM-GUIA
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Como política de incentivo, oferecemos descontos aos alunos premiados nas olimpíadas acompanhadas: medalha de bronze confere direito a
5% de desconto na mensalidade; medalha de prata, 8% e medalha de ouro
10%. Os descontos são cumulativos para a mesma edição olímpica, nas
suas diferentes etapas. Os descontos não se acumulam de um ano para o
outro. Certamente, participar de Olimpíadas Científicas significa construir
um futuro promissor.

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.
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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.
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.
lfa-2018-diversos-0321052018-3ª EM-GUIA
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
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.
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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.
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 (FRENTE 1)
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. Introdução à Biologia e características
gerais dos seres vivos

1.1

1.2
1.3
2. Constituintes inorgânicos da célula
Água e sais minerais.

2.1
2.2.

3. Glicídios

3.1.

4. Lipídios

4.1.

5. Proteínas

5.1
5.2
5.3

INDICADORES DE APREN
NDIZAGEM
(Competên
ncias/habilidades/conceitos)
Compreende que os seres vivos são constituídos por diversos elementos químicos,
organizados na forma de substâncias orgânicas.
Identifica as características gerais dos seres
vivos.
Diferencia os seres vivos dos não vivos.
Conhece algumas características químicas,
as funções gerais da água e a sua importância para os seres vivos.
Identificar o papel biológico dos sais minerais classificando-os quanto a forma encontrada nos seres vivos.
Conhece algumas características químicas,
a classificação quanto a sua complexidade
molecular e o papel biológico dos carboidratos.
Conhece as características químicas dos
lipídios, sua classificação e principais funções nos seres vivos.
Identifica quimicamente os aminoácidos e
sua importância biológica.
Entende como ocorre a ligação peptídica e
sua importância para a formação das proteínas.
Diferencia as proteínas quanto a função
biológica e suas principais características.
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5.4
6. Enzimas

6.1
6.2

Diferencia a imunização passiva da ativa,
identificando a importância da utilização
de soro terapêutico e da vacina.
Classifica as enzimas quanto à complexidade química, local de atuação.
Analisa os fatores que interferem na ação
enzimática.

7. Vitaminas

7.1

Identifica o papel biológico, fontes e carências das vitaminas.

8. Ácidos nucleicos

8.1

Identifica a estrutura e composição dos ácidos nucléicos.
Identifica o papel biológico do DNA e do
RNA
Caracteriza os mecanismos de replicação,
transcrição e tradução relacionados a expressão genética.

8.2
8.3

BIOLOGIA (FRENTE 2)
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. Introdução à evolução – Conceitos e evidências

1.1
1.2

2. Teorias evolucionistas

2.1

2.2
2.3

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
Identifica as principais evidências evolutivas,
destacando os eventos paleontológicos, bioquímicos e genéticos.
Caracteriza órgãos homólogos, órgãos análogos e órgãos vestigiais.
Explica os pontos principais do lamarckismo
(uso e desuso e transmissão de características adquiridas) e do darwinismo (seleção natural e a diversificação da espécies).
Compreende a teoria lamarquista e darwinista dentro do contexto histórico em que foram
elaboradas.
Explica e exemplifica a adaptação dos seres
vivos pela ação da seleção natural.
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2.4 Reconhece as mutações e recombinação dos
genes como responsáveis pela variabilidade,
sobre a qual atua a seleção natural.
2.5 Caracteriza euploidias e aneuploidias
2.6 Identifica e caracteriza cada uma das mutações estruturais dos cromossomos.
3. Fatores evolutivos

4. Genética das populações

5. Especiação

3.1 Identifica os fatores evolutivos que alteram a
frequência gênica e genotípica de uma população, como: migrações e recombinação
gênica.
3.2 Reconhece a deriva genética e o princípio do
fundador como fenômenos importantes para
o processo evolutivo.
4.1 Compreende o conceito de evolução com
base na frequência gênica de uma população.
4.2 Analisa o Teorema de Hardy-Weinberg.
4.3 Demonstra o modelo de Hardy-Weinberg
5.1 Descreve os principais tipos de especiação e
reconhece o isolamento reprodutivo como o
fenômeno fundamental para esses processos.
5.2 Compara especiação anagênica com especiação cladogênica.
5.3 Caracteriza as espécies simpátricas e alopátricas.
5.4 Identifica e caracteriza os principais tipos de
isolamento reprodutivo.

6. Seleção artificial e
seu impacto sobre
ambientes naturais e
sobre populações humanas
7. Histologia animalTecido epitelial e pele

6.1 Identifica exemplos de seleção artificial e
sexual que interferem na evolução das espécies.

7.1 Caracteriza os tipos de células encontradas
no tecido epitelial.
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7.2 Diferencia os tipos de tecidos epiteliais e suas
respectivas funções no
organismo.
7.3 Identifica a estrutura da pele humana, seus
componentes e respectivas funções.
8. Tecido conjuntivo I

8.1 Caracteriza os tipos de células encontradas
nos diversos tecidos conjuntivos.
8.2 Identifica os tipos de células características do
tecido conjuntivo, bem como suas principais
funções no organismo.
8.3 Identifica os principais componentes da matriz componente dos diferentes tipos de tecidos conjuntivos.

BIOLOGIA (FRENTE 3)
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. O método científico.

2. A origem da vida
Histórico
Hipóteses.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
M
(Competências/habilidades/conceitos)
1.1 Identifica e analisa as etapas do método científico aplicado nos estudo dos seres vivos.
1.2 Identifica as etapas do método cientifico e
aplica em situações específicas.
2.1 Caracteriza o planeta Terra pré-biótico considerando aspectos da sua geologia e composição química da atmosfera.
2.2 Conhece a polêmica ocorrida entre os defensores da abiogênese e os defensores da biogênese, reconhecendo que o embate de ideias entre os cientistas leva a novo conhecimento.
2.3 Analisa a hipótese de panspermia cósmica
para a possível origem dos seres vivos na terra.
2.4 Caracteriza as primeiras formas de vida do
planeta Terra até a formação dos seres pluricelulares.
2.5 Descreve e compara as hipóteses heterotrófica e autotrófica da origem da vida.
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2.6 Entende as alterações atmosféricas e fenômenos relacionados (surgimento da camada de
O3, holocausto do O2, atm oxidante e outros)
2.7 Analisa os resultados dos experimentos de
Stanley Miller e reconhece a sua importância
para o desenvolvimento de uma teoria sobre
a origem da vida no planeta Terra.
2.8 Entende a evolução gradual dos processos
energéticos dos seres vivos ao longo do processo evolutivo.
2.9 Identifica a célula eucariótica como resultado
da evolução das células procarióticas e justifica a origem endossimbiótica de mitocôndrias
e cloroplastos.
3. Classificação dos
seres vivos.

3.1 Reconhece a importância da classificação
biológica na organização e compreensão da
diversidade da vida.
3.2 Reconhece a importância da nomenclatura
binomial.
3.3 Compreende a hierarquia nas relações de
inclusão das categorias taxonômicas.
3.4 Compara o sistema de classificação de Lineu
com o sistema de classificação atual.
3.5 Classifica os seres vivos de acordo com o
atual sistema de classificação.
3.6 Reconhece espécie como categoria taxonômica básica para a classificação dos seres vivos.
3.7 Compreende o conceito biológico de espécie.
3.8 Reconhece as árvores filogenéticas como
forma de representar as relações de parentesco entre os seres vivos.
3.9 Caracteriza os reinos da natureza.
3.10 Identifica e caracteriza os três domínios:
bactéria, archea e eukária.
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4. Introdução ao reino
Plantae

5. Os grandes grupos
vegetais
6. Reprodução das
briófitas e pteridófitas

7. Reprodução das
gimnospermas e angiospermas

8. Histologia vegetal
– Os tecidos meristemáticos

4.1 Conhece as principais características dos
representantes do Reino vegetal.
4.2 Distingue os representantes do Reino vegetal.
4.3 Analisa a importância dos vegetais para a
manutenção do equilíbrio ecológico e utilização humana.
4.4 Correlaciona os órgãos que compõem os
vegetais e suas respectivas funções.
5.1 Conhece os principais grupos de plantas,
identifica suas características básicas e exemplifica cada grupo.
6.1 Descreve, em linhas gerais, o ciclo de vida
das plantas, reconhecendo-o como alternância entre gerações haplóides (gametófitos) e
diplóides (esporófitos)
6.2 Identifica as fases do ciclo em que se formam
gametas e esporos.
7.1 Analisa o mecanismo de reprodução das
angiospermas.
7.2 Identifica as estruturas florais bem como suas
respectivas funções.
7.3 Conceitua óvulo de plantas fanerógamas,
reconhecendo-o como a estrutura multicelular
em que se forma o gameta feminino, a oosfera.
7.4 Conceitua grão de pólen de plantas fanerógamas, reconhecendo-o como a estrutura em
que se formam os gametas masculinos.
7.5 Compara o ciclo de vida de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas e identifica suas principais diferenças e semelhanças.
8.1 Identifica as características principais dos
tecidos vegetais
8.2 Entende como é realizado o processo de
classificação dos tecidos vegetais.
8.3 Identifica as características principais dos
tecidos meristemáticos.
8.4 Caracteriza a distribuição dos meristemas na
estrutura da planta
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BIOLOGIA (FRENTE 4)
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. Princípios básicos
que regem a transmissão de características
hereditárias

1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2. Aspectos genéticos
do funcionamento do
corpo humano

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/co
onceitos)
Conceitua genes, genes alelos, cromossomos, cromossomos homólogos, autossomos, cromossomos sexuais, indivíduo homozigoto, indivíduo heterozigoto, gene dominante, gene recessivo, característica, fenótipo e genótipo.
Reconhece através dos trabalhos de Mendel, o mecanismo de transmissão de características hereditárias.
Compreende como a segregação dos cromossomos homólogos na meiose repercute
na segregação dos alelos de um gene.
Relaciona princípios como: dominância,
segregação dos alelos e combinação aleatória dos gametas com as proporções obtidas nos cruzamentos genéticos envolvendo
um gene.
Analisa problemas genéticos e aplica regras
de probabilidade.
Interpreta genealogias (Heredogramas)
identificando os símbolos, tipos de herança
e probabilidades de cruzamentos.
Compreende e diferencia heranças como a
dominância completa, codominância e os
genes letais.
Resolve problemas envolvendo características determinadas por dois ou mais pares de
genes alelos.
Conceitua polialelia, reconhece a cor da
pelagem de coelhos como um exemplo desse tipo de herança e resolve problemas.

2.1 Identifica as principais características genéticas associadas aos seres humanos.
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3. Grupos sanguíneos,
transplantes e doenças
autoimunes

3.1 Reconhece a genética do sistema ABO, Rh e
MN e resolve problemas sobre esse assunto.
3.2 Reconhece as principais doenças autoimunes
associadas aos seres humanos

4. Sistema Rh e eritroblastose fetal

4.1 Reconhece a genética do sistema ABO, Rh e
MN e resolve problemas sobre esse assunto.
4.2 Identifica causas e consequências da eritroblastose fetal e descreve métodos de prevenção e tratamento da doença.

5. A Segunda Lei de
Mendel ou dihibridismo

5.1 Identifica os padrões de transmissão hereditária ligada a duas características analisadas
ao mesmo tempo.
5.2 Realiza cruzamentos e verifica probabilidades
ligadas a segunda lei de Mendel

6. Noções básicas de
linkage

6.1 Conceitua linkage ou genes em ligação
6.2 Compara com os padrões encontrados por
Mendel.
6.3 Realiza interpretações dos principais tipos de
linkage. Cis e Trans
6.4 Reconhece que a distribuição de genes ligados para os gametas ocorre de forma diferente em relação aos genes não ligados e resolve problemas relacionados a esse assunto.

7. A genética do sexo e
determinação genética
do sexo na espécie
humana

7.1 Identifica os cromossomos sexuais.
7.2 Diferencia herança ligada ao sexo de herança restrita ao sexo e fornece exemplos de cada tipo de herança.
7.3 Resolve problemas relacionados à herança
ligada ao sexo.
7.4 Reconhece a herança influenciada pelo sexo
como uma herança autossômica que se manifesta de forma diferente em homens e mulheres.
8.1 Conceitua interação gênica.
8.2 Caracteriza herança quantitativa, genes
complementares e epistasia e resolve problemas relacionados a esses assuntos.

8. Pleiotropia e interação gênica
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2ª UNIDADE (FRENTE 1)
CONTEÚDOS
9. Código genético e
síntese proteica

9.1

9.2
9.3
9.4

INDICADORES DE APRENDIZA
AGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
Conceitua ácidos nucléicos e reconhece os
diversos experimentos responsáveis pela
elucidação das estruturas e funções dessas
macromoléculas.
Conceitua código genético e identifica as suas
principais características.
Compara a transcrição e tradução eucarióticas com a transcrição e tradução procarióticas.
Descreve cada uma das etapas da tradução
considerando os principais componentes
envolvidos.

10. Engenharia Genética: técnica do DNA
recombinante

10.1 Reconhece a importância das técnicas da
engenharia genética como: DNA recombinante, transplantes gênicos e outras, a partir do exame de DNA.

11. Exame de DNA e
Projeto Genoma Humano

11.1 Entende a importância do PGH para o desenvolvimento da ciência.

12. Introdução à Citologia e à Microscopia

12.1 Reconhece que a célula é a unidade da
vida.
12.2 Identifica os principais padrões de células.
12.3 Caracteriza as células procariontes e eucariontes.

13. Membrana plasmática

13.1 Caracteriza a membrana plasmática quanto
à composição química e estrutura.
13.2 Identifica as principais funções da membrana plasmática e descreve todos os processos implicados na permeabilidade seletiva.
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13.3 Compara os diferentes tipos de transporte
através da membrana e os transportes em
massa.
14. Citoplasma– Citoesqueleto, centríolos,
cílios, flagelos e retículo endoplasmático

14.1 Caracteriza estruturalmente cada um dos
componentes celulares presentes no citoplasma e reconhece suas respectivas funções.

15. Citoplasma –
Complexo golgiense,
lisossomos, peroxissomos e vacúolos

15.1 Caracteriza estruturalmente cada um dos
componentes celulares presentes no citoplasma e reconhece suas respectivas funções.

16. Fermentação

16.1 Compara os processos de obtenção de
energia (exergônicos) suas etapas e rendimento energético.
16.2 Identifica os produtos finais e rendimento
energético da fermentação.
16.3 Caracteriza cada um dos tipos de Fermentação e suas aplicabilidades.

17. Respiração aeróbica

17.1 Compara os processos de obtenção de
energia (exergônicos) suas etapas e rendimento energético.
17.2 Identifica cada uma das etapas da respiração aeróbica
17.3 Identifica a função do oxigênio no processo
aeróbico.
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2ª UNIDADE (FRENTE 2)
CONTEÚDOS
9. Histologia animal –
Tecido conjuntivo II:
cartilaginoso, ósseo e
sanguíneo.

INDICADORES DE APRENDIZA
AGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
9.1
Caracteriza os diferentes tipos de tecidos
conjuntivos bem como suas principais funções no organismo.
9.2 Caracteriza os tecidos cartilaginoso, ósseo
e sanguíneo quanto aos tipos de células e
suas principais funções no organismo.

10. Sistema imunitário

10.1 Identifica e caracteriza os diferentes tipos
de células do sistema imunológico.

11. Tecido muscular

11.1 Caracteriza os diversos tipos de músculos
diferenciando os tipos celulares componentes.

12. Tecido nervoso I:
composição, membrana em potencial de
repouso e potencial de
ação

12.1 Caracteriza a célula nervosa, seus componentes e suas respectivas funções,
12.2 Identifica os tipos de neurônios encontrados no tecido nervoso.
12.3 Compreende como ocorre a condução do
estimulo nervoso através do axônio, envolvendo o potencial de repouso e de
ação do neurônio.

13. Tecido nervoso II:
sinapses

13.1 Compreende o funcionamento da sinapse
nervosa e ação das principais substâncias
neurotransmissoras.

14. Fisiologia Humana
Sistema nervoso

14.1 Identifica os órgãos componentes do sistema nervoso central e respectivas funções.
14.2 Identifica os componentes do sistema nervoso periférico.
14.3 Compreende o funcionamento do ArcoReflexo.
14.4 Explica o fenômeno da homeostase e o
relaciona ao funcionamento do Sistema
Nervoso Autônomo.
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15. Drogas

15.1 Classifica os tipos de drogas de acordo
com o modo de ação.
15.2 Identifica os principais efeitos das drogas
no organismo.

16. Sistema sensorial

16.1 Identifica os principais componentes dos
sistemas sensoriais e sua importância na
manutenção do equilíbrio do corpo, relacionando aspectos morfofisiológicos e moleculares.

17. Sistema digestório

17.1 Identifica os diferentes órgãos componentes
do sistema digestório humano e suas respectivas funções.
17.2 Diferencia os fenômenos físicos e químicos
que caracterizam o processo digestivo.

2ª UNIDADE (FRENTE 3)
CONTEÚDOS
9. Histologia vegetal –
Os tecidos permanentes I: sistema de revestimento

INDICADORES DE APRENDIIZAG
GEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
9.1 Identifica e diferencia os principais tecidos
vegetais.
9.2 Analisa o sistema de revestimento encontrado nos organismos do reino vegetal.

10. Histologia vegetal
– Os tecidos permanentes II: sistemas fundamental e vascular

10.1 Conhece os sistemas fundamentais e vasculares bem como suas funções na manutenção dos grupos vegetais.

11. Morfologia e anatomia da raiz.

11.1. Conhece a anatomia e fisiologia da raiz.
11.2 Diferencia os principais tipos de raízes encontrados na natureza.
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12. Morfologia
caule.

do

12.1. Conhece a anatomia e fisiologia do caule.
12.2 Diferencia os principais tipos de caules encontrados na natureza.

13. Morfologia e Anatomia da Folha.

13.1. Conhece a anatomia e fisiologia da folha.
13.2 Diferencia os principais tipos de folhas encontrados na natureza.

14. Morfologia e Anatomia da flor.

14.1. Conhece a anatomia e fisiologia da flor.
14.2 Diferencia os principais tipos de flores encontrados na natureza.
14.3 Identifica a importância da flor enquanto
estrutura reprodutiva da planta

15. Morfologia e Anatomia da semente e do
fruto.

15.1. Conhece a anatomia e fisiologia da semente e do fruto.
15.2 Diferencia os principais tipos de sementes e
frutos encontrados na natureza.

16. Fisiologia da absorção – Condução e
transpiração

16.1. Distingue os meristemas vegetais, assim
como os tipos de parênquimas encontrados
em diferentes tipos de vegetais.
16.2 Compreende a relação entre os fenômenos
de condução e transpiração no vegetal.

17. Os hormônios
vegetais

17.1 Entende como agem os hormônios vegetais
relacionados com o desenvolvimento geral
e manutenção da planta.
17.2. Diferencia os principais movimentos típicos
vegetais que facilitam sua adaptação a
ambientes com características distintas.
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2ª UNIDADE (FRENTE 4)
CONTEÚDOS
9. Vírus

10. Viroses I – DSTs
virais
11. Viroses II – Respiratórias, hepáticas, do
sistema nervoso, cutâneas, do globo ocular
e causadoras de febres
hemorrágicas.
12. Reino Monera

INDICADORES DE APRENDIZA
AGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
ediimentos e atitudes)
9.1 Conceitua vírus como as formas vivas mais
simples da natureza.
9.2 Descreve a estrutura básica dos vírus, bem
como sua composição química.
9.3 Classifica os vírus considerando o tipo de
ácido nucléico presente e o tipo de célula
hospedeira.
10.1 Descreve as etapas da replicação de retrovírus, vírus de RNA negativo e vírus de DNA.
10.2 Descreve e compara os ciclos lítico e lisogênico.
11.1 Diferencia as principais viroses que afetam
o ser humano.

12.1 Identifica e caracteriza os organismos do
reino Monera.
13. Bacterioses
13.1 Diferencia as principais bacterioses que
afetam os seres humanos.
14.1 Caracteriza o Reino Fungi e as principais
14. Reino Fungi e Mimicoses que afetam os seres humanos.
coses
15. Reino Protoctista I – 15.1 Caracteriza os organismos do Reino ProtocProtozoários
tista e diferencia as principais protozooses.
16.1 Caracteriza as principais protozooses huma16. Protozooses
nas, destacando os seus ciclos de vida, mecanismos de contaminação e medidas profiláticas.
17.1 Identifica e diferencia os diferentes grupos
17. Reino Protoctista II
– Algas
de algas marinhas.
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3ª UNIDADE (FRENTE 1)
CONTEÚDOS
18. Fotossíntese – Cloroplastos e ação da
clorofila

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
18.1 Conceitua fotossíntese e identifica a sua
equação geral.
18.2 Reconhece que a fotossíntese é o processo
que introduz energia nos ecossistemas, garantindo a manutenção de cadeias alimentares no Planeta.

19. Fotossíntese – Processo fotossintético

19.1 Compara fotossíntese oxígena com fotossíntese anoxígena, considerando o receptor final de hidrogênio e os demais produtos de
cada processo.

20. Núcleo celular

20.1 Caracteriza estruturalmente o núcleo celular
interfásico.

21. Células-tronco e
clonagem

21.1 Define células-tronco e reconhece suas funções no organismo vivo.
21.2 Descreve as técnicas de clonagem celular,
animal e vegetal.

22. Ciclo celular e
câncer

22.1 Identifica as fases do ciclo celular.
22.2 Caracteriza a relação entre controle do ciclo
celular e câncer.

23. Mitose

23.1 Identifica e caracteriza as principais etapas
da mitose.

24. Meiose

24.1 Identifica e caracteriza as principais etapas
da meiose.
24.2 Reconhece as funções da mitose e da meiose.
24.3 Identifica a ocorrência do crossing over como processo fundamental para a variabilidade genética.
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25. Introdução à Embriologia e embriologia do anfioxo

25.1 Identifica e caracteriza os tipos de ovos e
segmentação dos mesmos durante a embriogênese.
25.2 Descreve as fases do desenvolvimento embrionário do anfioxo.

26. Anexos embrionários

26.1 Identifica os anexos embrionários e suas
respectivas funções e indica os organismos
que apresentam cada um deles.

27. Embriologia
mana

27.1 Descreve de forma sucinta o desenvolvimento embrionário humano.

hu-

3ª UNIDADE (FRENTE 2)
CONTEÚDOS
18. Fisiologia humana
– Controle hormonal
da digestão e distúrbios digestórios

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
18.1 Reconhece os processos de alimentação e
digestão como etapas do fenômeno de nutrição correta.
18.2 Identifica os diferentes órgãos componentes
do sistema digestório humano e suas respectivas funções.

19. Sistema respiratório

19.1 Identifica os diferentes órgãos componentes
do sistema respiratório humano e suas respectivas funções.

20. Sistema cardiovascular

20.1 Identifica os diferentes órgãos componentes
do sistema circulatório humano e suas respectivas funções.

21. Sistema excretório
I: metabolismo de
excretas nitrogenadas
e osmorregulação

21.1 Reconhece a importância da eliminação das
excretas e diferencia os tipos de excretas nitrogenadas eliminadas pelos seres vivos.
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22. Sistema excretório
II: fisiologia do sistema
urinário

22.1 Identifica os diferentes órgãos componentes do sistema excretor humano e suas respectivas funções.

23. Sistema endócrino
I: hipófise e tireoide

23.1 Classifica os tipos de glândulas existentes
no organismo (endócrinas, exócrinas, anfícrinas ou mistas).
23.2 Compreende a ação dos hormônios no
organismo e relaciona-os aos respectivos
distúrbios.
23.3 Identifica os principais hormônios produzidos pela Hipófise e Tireóide e suas respectivas funções.

24. Sistema endócrino
II: paratireoides, adrenais, gônadas e pineal

24.1 Compreende a ação dos hormônios no
organismo e relaciona-os aos respectivos
distúrbios.
24.2 Identifica os principais hormônios produzidos pela Hipófise e Tireóide e suas respectivas funções.

25. Sistema genital
masculino

25.1 Identifica as estruturas (órgãos) do aparelho
reprodutor masculino e reconhece as suas
respectivas funções.

26. Sistema genital
feminino

26.1 Identifica as estruturas (órgãos) do aparelho
reprodutor feminino e reconhece as suas
respectivas funções.

27. Métodos contraceptivos

27.1 Reconhece e diferencia os principais métodos para controle da natalidade.
27.2 Identifica as principais DSTs, seus agentes
etiológicos e sintomas.
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3ª UNIDADE (FRENTE 3)
CONTEÚDOS
18. Efeito da luz no
desenvolvimento da
planta

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
18.1 Reconhece a importância da luz solar para
o desenvolvimento e adaptação dos vegetais aos diferentes ambientes.

19. Introdução ao
estudo da Ecologia;
Cadeias e teias alimentares

19.1 Identifica os níveis tróficos de um ecossistema (produtores, consumidores e decompositores) e compreende a relação entre
eles, constituintes das cadeias e as teias
alimentares.

20. Fluxo de energia
no ecossistema

20.1 Compreende o fluxo de energia e de matéria nas cadeias alimentares.
20.2 Analisa e diferencia as pirâmides ecológicas de número, biomassa e energia.
20.3 Diferencia produtividade primária bruta e
produtividade primaria líquida de um ecossistema.

21. Ciclos biogeoquímicos

21.1 Reconhece o comportamento cíclico dos
elementos químicos que constituem as
substâncias orgânicas.

22. Dinâmica das populações

22.1 Identifica a interferência das taxas de natalidade e mortalidade sobre a densidade populacional.
22.2 Compreende a capacidade de dispersão das
populações avaliando fatores que favorecem e que dificultam o processo.
22.3 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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23. Interações ecológicas Relações intraespecíficas

23.1 Caracteriza e exemplifica as alelobioses,
relações ecológicas intraespecíficas (colônia, sociedade e competição intraespecífica)

24. Interações ecológicas Relações interespecíficas

24.1 Caracteriza e exemplifica as alelobioses,
relações ecológicas interespecíficas (protocooperação, mutualismo, inquilinismo,
predatismo, competição interespecífica,
amensalismo, forésia, herbivorismo, comensalismo e parasitismo).

25. Sucessão ecológica
e comunidade clímax

25.1 Diferencia e caracteriza as fases de uma
sucessão ecológica.

26. Biomas

26.1 Diferencia os principais biomas terrestres e
brasileiros.

27. Impactos huma- 27.1 Reconhece as principais formas de poluição
ambiental (do ar, da água e do solo) e
nos nos ecossistemas
processos relacionados.
-Fatores bióticos

27.2 Reconhece o ecossistema como resultante
da interação entre componentes bióticos
(seres vivos) e componentes abióticos (clima
e fatores químicos).
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3ª UNIDADE (FRENTE 4)
CONTEÚDOS
18. Filo Porifera e
Cnidaria

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
18.1 Reconhece a origem dos seres pluricelulares como consequência do aprimoramento da comunicação celular, presente nos
seres coloniais, e do surgimento de sistemas genéticos de regulação.
18.2 Identifica os poríferos como, provavelmente, a primeira manifestação de vida
animal desprovida de tecidos, sistemas e
movimentos controlados.
18.3 Identifica os celenterados como as primeiras formas de vida a apresentarem um
sistema muscular e um sistema nervoso
primitivo.

19. Filo Platyhelminthes

19.1 Identifica o grupo dos platelmintos como
àquele que inaugura o primeiro sistema
nervoso centralizado, associado a um sistema sensorial primitivo, capaz de gerar
movimentos controlados.

20. Filo Nemathelminthes

20.1

21. Filo Mollusca

21.1 Caracteriza os moluscos e identifica seus
principais representantes.

22. Filo Annelida

22.1 Caracteriza os anelídeos e identifica seus
principais representantes.

23. Filo Arthropoda

23.1 Identifica os artrópodes como os primeiros
animais a fazer a transição do ambiente
aquático para o ambiente terrestre.
23.2 Caracteriza os artrópodos e identifica seus
principais representantes.

24. Filo Echinodermata

24.1

Caracteriza os nematelmintos e identifica
seus principais representantes.

Caracteriza os Equinodermos e identifica
seus principais representantes.

lfa-2018-diversos-0321052018-3ª EM-GUIA

43

25. Filo Chordata I –
Os protocordados:
urocordados e cefalocordados; Vertebrados:
ciclostomados ou ágnatos e peixes

25.1 Classifica os animais invertebrados, considerando a presença e evolução da notocorda (urocordados, cefalocordados).
25.2 Classifica os peixes considerando: presença
de mandíbulas e tipo de esqueleto.

26. Filo Chordata II –
Classes Amphibia e
Reptilia

26.1

Caracteriza os anfíbios considerando: reprodução, tipos de ovos, respiração e organização corpórea.
26.2 Caracteriza os répteis considerando: reprodução, tipos de ovos, respiração e organização corpórea.
26.3 Cita as prováveis causas da extinção dos
grandes répteis.

27. Filo Chordata III –
Classes Aves e
Mammalia

27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7

Caracteriza os mamíferos considerando:
metabolismo, reprodução e organização
corpórea.
Identifica as principais características que
readaptaram alguns grupos de mamíferos
ao ambiente aquático.
Caracteriza as aves considerando: metabolismo, reprodução e organização corpórea.
Identifica as características que contribuem para o vôo das aves.
Caracteriza e classifica os primatas.
Identifica a aquisição evolutiva de cada
um dos principais hominídeos.
Analisa os principais fluxos migratórios e
compreende o impacto de cada um deles
na evolução humana.
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QUÍMICA
1ª UNIDADE (FRENTES 1 E 2) LIVROS 1 E 2
CONTEÚDOS
LIVRO 1 E 2
1. Substâncias puras,
misturas e sistemas.
2. Análise imediata I –
Processos de separação das fases de
misturas heterogêneas.
3. Análise imediata II
– Processos de separação dos componentes de misturas homogêneas e
transformações da
matéria.

1.

4. Número de oxidação – Nox
5. Oxidação e redução – Redox
6. Métodos de balanceamento de equações químicas I
Método direto ou
“por tentativas”;
Método algébrico
Métodos de balanceamento de equações químicas IIMétodo redox ou
da equação global;
Método íon-elétron
ou da equação
parcial

8.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos)
Percebe que a matéria pode se apresentar
em diferentes estados físicos;
Caracteriza os diferentes estados físicos da
matéria;
Conceitua ponto de fusão e ebulição e percebe que são diferentes para cada substância;
Prever com base nos pontos de fusão e ebulição, o estado físico de uma substância em
determinada temperatura;
Nomeia as principais unidades de massa e
volume;
Representa corretamente o símbolo das
principais unidades de massa e volume;
Utiliza proporcionalidade para converter
unidade de massa e volume;
Descreve, do ponto de vista macroscópico, o
que é uma substância química;
Classifica um sistema quanto a ser substância pura ou mistura e quanto a ser homogêneo ou heterogêneo;
Determinar o número de fases e componentes de um sistema;
Descreve os principais métodos de separação de misturas;
Lista os equipamentos empregados nos métodos de separação de misturas;
Reconhece a presença de processos de separação de misturas no cotidiano;
Planeja o fracionamento de misturas em
caso que envolva duas ou mais etapas.
compreende e correlaciona as evidências de
uma reação química a situações cotidianas;
formula hipóteses sobre a ocorrência de
uma reação química;
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7.

Teoria sobre ácidos e bases – Teoria de Arrhenius;
Teoria de Brönsted-Lowry;
8. Par conjugado;
Força relativa de
ácidos e bases de
Brönsted-Lowry;
9. Espécie anfiprótica ou anfótera;
Teoria de Lewis
10. Estudo dos gases
II – Misturas gasosas:
11. Leis de Dalton e
de Amagat e
massa
12. Específica de um
gás, difusão e
efusão gasosas
(Lei de graham)
Introdução à Química
Orgânica
Estudo das cadeias
carbônicas
Estudo das funções
orgânicas
Regras gerais de nomenclatura orgânica
Nomenclatura de hidrocarbonetos
A presença de hidrocarbonetos no cotidiano

17. distingue conceitualmente reagentes e produtos;
18. diferencia substância simples de uma composta do ponto de vista macroscópico;
19. compreende as Leis ponderais: Conservação
da Massa e Proporções constantes;
20. analisa dados experimentais para constatar
a validade das Leis Ponderais;
21. realiza cálculos envolvendo proporção entre
massas de elementos que formam um composto;
22. Determina o número de oxidação de um
átomo dentro de uma estrutura molecular;
23. Compreende por que nas substâncias
simples o NOX dos átomos é zero;
24. Sabe a diferença entre o Nox individual
(atômico) e o Nox médio em uma estrutura;
25. Aplica
algumas
regras
práticas
de
determinação dos números de oxidação;
26. Reconhece se uma reação química é de
oxirredução;
27. Calcula a variação positiva ou negativa dos
números de oxidação alterados;
28. Compreende o significado dos termos
oxidante e redutor em uma reação química;
29. Reconhece o agente oxidante e o agente
redutor;
30. Faz o balanceamento de uma reação redox
com base na igualdade entre os números de
elétrons perdidos e recebidos;
31. Faz balanceamentos de equações de
reações redox que envolvem processos
parciais, de auto oxirredução e aquelas com
participação de peróxido.
32. Conhece as classificações gerais dos ácidos.
33. Conhece as classificações gerais das bases.
34. Conhece as classificações gerais dos sais.
35. Nomeia os principais ácidos e bases.
36. Formula os principais ácidos e bases.
37. Representa a fórmula estrutural dos ácidos.
38. Equaciona a ionização dos ácidos.
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Álcool, fenol e éter
Nomenclaturas e aplicações:
Cetona, aldeído, ácido
carboxílico e éster Nomenclaturas e aplicações.

39. Equaciona a dissociação iônica das bases.
40. Conhece as diferenças entre a amônia e as
demais bases.
41. Conhece e interpreta a escala de pH.

1ª UNIDADE (FRENTES 3 E 4) LIVROS 1 E 2
CONTEÚDOS
Evolução dos modelos
atômicos
– Da alquimia ao modelo
atômico de Thomson
Evolução dos modelos
atômicos
– De Rutherford ao modelo atômico de Sommerfeld
Modelo atômico atual e
números quânticos
Distribuição eletrônica,
paramagnetismo e diamagnetismo
Características do átomo
e semelhança atômica
Tabela periódica – Histórico, classificação periódica moderna
e características gerais
dos elementos

INDICADORES DE APRENDIZA
AGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
1. Enumera os pontos importantes da Teoria
Atômica de Dalton.
2. Interpreta a representação de elementos e
substâncias;
3. compreende o conceito de elemento químico dentro da Teoria de Dalton;
4. Compreende a simbologia e os códigos
da química;
5. Compreende o que é reação química sob
o ponto de vista microscópico;
6. Interpreta uma equação química;
7. Compreende e realiza o balanceamento
de equações correlacionando à lei de Lavoisier;
8. Contextualiza e analisa a contribuição dos
modelos para a evolução da química;
9. Relacionar e compreende como as atividades experimentais foram importantes
para a criação de modelos ao longo da
história;
10. Entende o fenômeno da radioatividade e
reconhece suas principais partículas;
11. Conhece os modelos atômicos de Thomson, Rutherford e Bohr;
12. Conhece os fatos históricos que levaram a
Thomson elaborar o seu modelo atômico;
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Propriedades periódicas
e aperiódicas dos elementos
Propriedades periódicas
físicas
– Massa específica, volume, pontos de fusão e
de ebulição
Estudo das dispersões:
classificação, características e classificação das
soluções
Estudo dos coloides:
classificação e propriedades
Estudo das soluções:
coeficiente de solubilidade, classificação e solubilidade de gases em líquidos
Concentração das soluções I
– Concentração massa/
volume, massa/massa,
volume/volume, ppm,
densidade, concentração
da água oxigenada
Concentração das soluções II
– Concentração mol/L,
fração molar, molalidade, relação entre as principais unidades de concentração

13. Compreende o modelo clássico do átomo.
14. Reconhece as partículas fundamentais do
átomo.
15. Caracteriza as partículas fundamentais do
átomo
16. quanto a carga e a massa.
17. Conceitua Número atômico e de massa e
aplicá-los na resolução de problemas.
18. Entende o significado dos íons e diferenciá-los das espécies químicas neutras.
19. Conceitua isótopos, isóbaros e isótonos e
aplicá-los na resolução de problemas.
20. Relaciona o modelo de Bohr e algumas
manifestações luminosas do cotidiano.
21. Adquiri noção sobre ondas eletromagnéticas.
22. Relaciona o efeito fotoelétrico a dispositivos utilizados no cotidiano, como alarmes
eletrônicos.
23. Conhece os fenômenos de luminescência:
fluorescência e fosforescência.
24. Conhece o espectro contínuo da luz solar(luz branca) e diferenciar do espectro
descontínuo dos elementos químicos.
25. Distribui os elétrons dos átomos e íons em
camadas.
26. Distribui utilizando o diagrama de Pauling,
os elétrons de átomos e íons.
27. Identifica camada de valência e subnível
de maior energia.
28. Compreende a evolução histórica e tecnológica na construção da tabela periódica
atual.
29. Reconhece a contribuição de Mendeleev
para a construção da tabela periódica.
30. traduz as informações presentes na tabela
periódica em linguagem discursiva.
31. Relaciona o número atômico de um elemento com a posição na Tabela Periódica;
32. Relaciona as características físicas e químicas de um elemento químico à sua posi-
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Diluição e misturas sem
reação química
– Diluição, mistura de
soluções de mesmo soluto e solutos diferentes
que não reagem
Mistura de soluções com
reação química e titulação
Propriedades coligativas I
– Tonoscopia,
ebulioscopia e crioscopia

ção na tabela periódica.
33. Diferencia períodos e famílias e identifica
as principais famílias da tabela periódica;
34. Reconhece a classe a que pertence um
elemento químico;
35. Classifica os elementos quanto a ocorrência na natureza, propriedades metálicas e
configuração eletrônica.
36. Desenvolve atitude crítica em relação aos
problemas ambientais provocados pelo
mal-uso dos elementos químicos.
37. Identifica fonte de informações – tabela
periódica como forma de obter informações relevantes.
38. Conhece como variam as propriedades
periódicas.
39. Conceitua raio atômico ou tamanho do
átomo.
40. Compreende a influência da carga nuclear
no raio atômico.
41. Compreende a influência do número de
camadas no raio atômico e eletropositividade.
42. Conceitua energia de ionização afinidade
eletrônica e eletronegatividade.
43. Interpreta gráficos, envolvendo as propriedades Periódicas e aperiódicas.
44. Conhece as Soluções e Coloides: e dispersões e suas características;
45. Reconhece Formação de Sistemas Dispersos: energias envolvidas;
46. Compreende a Concentração de Soluções:
saturadas, insaturadas, concentradas e diluídas;
47. Calcula a Concentração de soluções: modos de expressar;
48. Compreende os conceitos de diluição e de
misturas de soluções com e sem reação
química.
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49. Reconhece uma titulação.
50. Reconhece Sistemas coloidais e suas propriedades.
51. Reconhece as propriedades coligativas e
suas propriedades.

2ª UNIDADE (FRENTES 1 E 2) LIVROS 3 E 4
CONTEÚDOS
1. Funções inorgânicas
– Ácidos I: classificação e força, hidrogênio ionizável ou hidrogênio ácido, grau
de ionização ou força ácida e ionização
de poliácidos
2. Funções inorgânicas
– Ácidos II: determinação teórica da força ácida (Pauling) e
nomenclatura dos
ácidos
3. Funções inorgânicas
– Ácidos III: nomenclatura dos ácidos
4. Funções inorgânicas
– Bases: classificação
das bases segundo
Arrhenius, nomenclatura das bases e
ação sobre indicadores
5. Funções inorgânicas
– Sais: classificação e
nomenclatura dos
sais

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

INDICADORES DE APRENDIZA
AGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
Compreende as aplicações da química
orgânica nos processos do dia-a-dia;
Conhece os fatos históricos relevantes ao
nascimento de química orgânica;
Analisa o carbono como formador de
cadeias;
Reconhece a tetravalência do carbono
através das Ligações Covalentes;
Classifica as cadeias carbônicas;
Classifica os carbonos de uma cadeia;
Identifica um composto orgânico a partir
das circunstâncias da cadeia carbônica;
Formula um composto a partir das
características da cadeia carbônica;
Determina a fórmula molecular da
substância orgânica;
Conhece o conceito de função orgânica de
forma crítica, inclusive diferenciando e
comparando com a função inorgânica;
Compara as propriedades físicas dos
compostos orgânicos com as propriedades
físicas dos compostos inorgânicos;
Reconhece os grupos funcionais;
Reconhece as funções orgânicas com base
nos grupos funcionais;
Nomeia os compostos orgânicos de cadeia
normal, segundo as regras da IUPAC;
Formula os compostos orgânicos (os
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6. Funções inorgânicas
– Óxidos: óxidos,
peróxidos e superóxidos;
Classificação dos
óxidos

hidrocarbonetos) de cadeias ramificada e
normal, segundo as regras da IUPAC;
16. Nomeia os compostos orgânicos
(hidrocarbonetos) de cadeia ramificada,
segundo as regras da IUPAC;

7. Reações químicas
inorgânicas
– Classificação das
reações químicas;
Casos de reações de
deslocamento
8. Reações químicas
inorgânicas
– Casos de reações
de dupla-troca
9. Cálculos químicos I –
Unidade de massa
atômica, massa de
um átomo (massa
atômica), massa
atômica de um elemento, massa de
uma molécula (massa molecular). Constante de Avogadro,
mol e massa molar
10. Derivados de ácido
carboxílico
– Sal orgânico, anidrido de ácido e haleto de ácido; Nomenclaturas e aplicações
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11. Funções com nitrogênio
– Amina, amida e
nitrocompostos;
Nomenclaturas e
aplicações
12. Isomeria plana ou
estrutural ou constitucional
13. Estereoisomeria configuracional geométrica
14. Estereoisomeria configuracional óptica
– Noções de simetria,
luz polarizada, atividade óptica e mistura racêmica
15. Composto com mais
de um centro quiral
– Diastereoisômeros
e mesocomposto
16. Propriedades dos
compostos orgânicos
18.1 Reações orgânicas –
Introdução
18.2 Reações de adição
19. Petróleo e combustíveis fósseis
20. Biocombustíveis
22. Impactos
ambientais dos
combustíveis
23. Estudo das funções
oxigenadas I –
Alcoóis, fenóis,
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éteres e cetonas
24. Estudo das funções
oxigenadas II –
Ácidos carboxílicos,
aldeídos, ésteres e
sais orgânicos
25. Estudo das funções
oxigenadas III –
Anidridos de ácidos,
cloretos de ácidos
carboxílicos e ácidos
sulfônicos
Estudo das funções
nitrogenadas, haletos
orgânicos e compostos
de Grignard

2ª UNIDADE (FRENTES 3 E 4) LIVROS 3 E 4
CONTEÚDOS
Ligação química iônica –
Regra do Octeto, formação do composto iônico
e propriedades dos compostos iônicos

01.

Ligação química covalente – Formação da ligação covalente
e propriedades dos
compostos covalentes

04.

02.
03.

05.
06.

Ligação coordenada e
representação de fórmulas
Hibridização e Geometria Molecular

07.
08.
09.

INDICADORES DE APRENDIZA
AGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
Compreende as teorias e modelos que
explicam as interações entre os átomos.
Reconhece e aplica a regra do octeto.
Representa as substâncias iônicas mais
comuns através das fórmulas eletrônica e
iônica.
Representa as substâncias moleculares
mais comuns através das fórmulas eletrônica e estrutural.
Diferencia substância iônica da covalente
ou molecular.
Conhece as principais propriedades físicas dos compostos iônicos, moleculares e
metálicos.
Relaciona a ligação metálica a algumas
propriedades dos metais.
Compreende a teoria do “Mar de Elétrons”.
Determina a geometria de moléculas.
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Polaridade molecular e
ligações intermoleculares

10.
11.

Ligação metálica e propriedades dos compostos metálicos

12.
13.
14.

Radioatividade – Noções
básicas e leis de Soddy
Cinética radioativa
Energia nuclear

15.
16.
17.

18.
Termoquímica I – Reações exotérmicas e endotérmicas e fatores que
influem no valor do ΔH
de uma reação
Termoquímica II – Calores de reação, calor de
formação e calor de
combustão
Termoquímica III – Lei de
Hess e Energia de Ligação
Termoquímica IV – Espontaneidade de reações: entropia e energia
livre

19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.

simples através da teoria da repulsão dos
pares de elétrons da camada de valência.
Conhece as principais geometrias Moleculares.
Identifica a geometria de moléculas binárias do tipo AB, AB2, AB3 e AB4.
Indica a variação da eletronegatividade
na tabela periódica.
Explica a polaridade das ligações através
da eletronegatividade.
Aplica o conceito de eletronegatividade
para prever se uma ligação é polar ou
apolar.
Explica o significado de moléculas polares e apolares.
Identifica polaridade de moléculas binárias do tipo AB, AB2, AB3 e AB4.
Identifica o tipo de ligação de um composto a partir do conhecimento das propriedades físicas.
Classifica a solubilidade e a miscividade
entre as substâncias a partir da polaridade das moléculas.
Conceitua interações intermoleculares.
Compara sólidos, líquidos e gases, sob
os pontos de vista macroscópico e microscópico.
Conceitua as interações dipolo-dipolo,
dipolo instantâneo – dipolo induzido e ligações de hidrogênio.
Relaciona as propriedades físicas das
substâncias com o tipo de interação.
Compreende a influência da massa molar no ponto de ebulição das substâncias.
Compreende a influência das interações
intermoleculares no ponto de ebulição
das substâncias.
Reconhece a influência das ligações de
hidrogênio nas propriedades da água.
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Velocidade das reações e
teoria das colisões
– Velocidade média de
uma reação e condições
para a ocorrência de
uma reação

26.
27.
28.

Fatores que alteram a
velocidade
de uma reação – Superfície de contato, temperatura, concentração, pressão e catalisador

29.

Lei de velocidade de uma
reação
– Influência da concentração e
da pressão, ordem e
molecularidade

32.

Equilíbrio Químico –
Características do
equilíbrio, KC e KP e
equilíbrios heterogêneos

30.
31.

33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.
40.

Reconhece os fenômenos radioativos.
Analisa as partículas radioativas e suas
características
Reconhece a radiação gama e suas características.
Escreve equações químicas de transmutação natural e artificial.
Calcula o tempo de meia vida de um
fenômeno radioativo.
Diferencia fissão nuclear de fusão nuclear.
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.
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41.

42.

43.
44.

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.

3ª UNIDADE (FRENTES 1 E 2) LIVROS 5 E 6
CONTEÚDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Cálculos químicos
II – Quantidade
de matéria,
Hipótese de
Avogadro e
volume molar
Cálculo de
fórmulas
Leis ponderais
Cálculos
estequiométricos I
– Estequiometria
Cálculos
estequiométricos
II – Em reações
sucessivas e em
reações com
excesso de um
dos reagentes
Cálculos
estequiométricos

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

INDICADORES DE APRENDIZA
AGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
Reconhece a unidade de massa atômica;
identifica a massa atômica dos elementos
na tabela periódica;
Calcula a massa atômica de um elemento
a partir do conhecimento de seus isótopos;
Diferencia número de massa atômica;
Calcula as massas moleculares e molares
das substâncias. Aplica o conceito de mol a
cálculos químicos;
Resolve situações problemas utilizando o
conceito de massa molar;
Calcula a quantidade de matéria a partir
de sua massa ou número de entidades;
Calcula a massa da amostra a partir da
quantidade de matéria ou número de
entidades;
Calcula o número de entidades a partir da
massa da amostra ou quantidade de
matéria/ volume molar;
Emprega os dados de massa molar para
calcular a quantidade de matéria expressa
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8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

III – Em reações
envolvendo
reagentes com
alguma impureza
e em reações sem
rendimento total
Gases
Água – A
importância para
os seres vivos,
propriedades
físicas e químicas
e ciclo
hidrológico
Água –
Tratamento e
abastecimento
Tratamento de
esgoto
Reações de
substituição I
– Substituição em
alcanos
Reações de
substituição II
– Substituição em
aromáticos
Reações de
eliminação e
oxirredução
Reações de
polimerização
Polímeros
sintéticos
Polímeros
naturais
Química dos
alimentos
Óleos, gorduras,
sabões e

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

em mol;
Utiliza os dados provenientes da questão
para estimar a quantidade de entidades
Microscópicas (átomos, moléculas, íons)
presentes em uma amostra de matéria;
Percebe que muitos princípios científicos
estão presentes em nossa vida cotidiana.
Reconhece a Teoria Cinética como modelo
explicativo para o comportamento do
estado gasoso;
Caracteriza o estado gasoso e considera
suas grandezas fundamentais: volume,
pressão e temperatura;
Identifica as unidades utilizadas para
expressar volume, pressão e temperatura
de um gás;
Transforma unidades de pressão, de
volume e de temperatura;
Caracteriza as condições normais de
pressão e temperatura;
Entende a estrutura interna dos gases por
meio da teoria cinética dos gases;
Define e diferencia gás ideal de gás real;
Compreende a teoria cinético – molecular
aplicada aos gases;
Utiliza a Lei de Boyle, para realizar
previsões sobre uma amostra de gás
sofrendo uma transformação;
Utiliza a Lei de Charles, para realizar
previsões sobre uma amostra de gás
sofrendo uma transformação;
Utiliza a Lei de Gay-Lussac, para realizar
previsões sobre uma amostra de gás
sofrendo uma transformação;
Compreende as bases das leis dos gases e
como utilizar essas leis: de Boyle, de
Charles, de Avogadro;
Aplica as leis dos gases ideais à situação
problema;
Interpreta graficamente as transformações
gasosas;
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detergentes
20. Petróleo, hulha e
xisto betuminoso
21. Biomassa,
biocombustíveis e
impactos
ambientais de
combustíveis
fósseis

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Aprecia o entendimento das regularidades
da natureza;
Percebe que muitos princípios científicos
estão presentes em nosso cotidiano.
Emprega equação de Clapeyron para
estimar pressão de uma amostra gasosa;
Emprega equação de Clapeyron para
estimar volume de uma amostra gasosa;
Emprega equação de Clapeyron para estimar
temperatura de uma amostra gasosa;
Emprega equação de Clapeyron para
estimar a quantidade de matéria de uma
amostra gasosa;
Emprega equação de Clapeyron para tecer
comparações
entre
duas
amostras
gasosas;
Emprega a Hipótese de Avogadro para
tecer comparações entre duas amostras
gasosas;
Relaciona as condições inicial e final de
uma transformação gasosa qualquer;
Calcula o volume ocupado por um gás
fora das CNTP a partir da reação química;
Calcula a densidade relativa entre dois
gases;
Calcula a densidade absoluta de um gás;
Calcula velocidade de difusão de um gás;
Calcula a velocidade de efusão de um gás;
Emprega a Lei de Grahan para estimar o
tempo de efusão de um gás;
Emprega a Lei de Graham para estimar a
massa molar do gás;
Emprega a Lei de Graham para estimar a
distância entre dois gases quando se
combinam;
Relaciona as leis gasosas a problemas
ambientais;
Relaciona as substâncias (reagentes ou
produtos) de uma equação química na
determinação da quantidade de (massa -
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107.

108.
109.
110.
111.

112.

113.

114.

115.

116.

volume fora das CNTP);
Relaciona as substâncias (reagentes ou
produtos) de uma equação química na
determinação da quantidade de (molvolume fora das CNTP).
Aprecia o entendimento das regularidades
da natureza;
Percebe que muitos princípios científicos
estão presentes em nosso cotidiano;
Avalia propostas de intervenção no meio
ambiente
aplicando
conhecimentos
químicos, observando riscos ou benefícios.
Compreende e aplica as leis ponderais e
volumétricas para o cálculo de quantidades
de reagentes e produtos de uma reação
química.
Determina
a
soma
dos
menores
coeficientes inteiros da equação química
após o seu balanceamento. Aplica o
raciocínio matemático sobre regras de três
na resolução de problemas.
Relaciona as substâncias (reagentes ou
produtos) de uma equação química na
determinação da quantidade de matéria
(mol – mol).
Relaciona as substâncias (reagentes ou
produtos) de uma equação química na
determinação da quantidade de (massa –
moléculas).
Relaciona as substâncias (reagentes ou
produtos) de uma equação química na
determinação da quantidade de (massamol).
Relaciona as substâncias (reagentes ou
produtos) de uma equação química na
determinação da quantidade de (mol –
moléculas).

117. Relaciona as substâncias (reagentes ou
produtos) de uma equação química na
determinação da quantidade de (massa –
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118.

119.

120.

121.
122.
123.
124.
125.

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

volume, nas CNTP).
Relaciona as substâncias (reagentes ou
produtos) de uma equação química na
determinação da quantidade de (mol –
volume).
Relaciona as substâncias (reagentes ou
produtos) de uma equação química na
determinação da quantidade de (massa –
massa).
Compreende e aplica o significado de
reagente limitante na determinação das
quantidades das substâncias envolvidas
numa reação química;
Verifica que as impurezas não participam
das reações químicas;
Determina a pureza de um reagente numa
reação química.
Avalia as reações químicas com base no
rendimento.
Determina o rendimento de uma reação
química.
Consulta a tabela periódica para
determinar a massa molar de espécies
químicas e empregar tais valores na
realização de cálculos estequiométricos
que permitam a previsão da quantidade de
reagentes ou produtos envolvidos em um
processo químico.
Reconhece a importância da água
Relaciona as etapas do tratamento de
água
Relaciona as etapas no tratamento de
esgoto
Relaciona as diversas reações orgânicas
Estabelece as diferenças entre polímeros
naturais e sintéticos
Reconhece a importância da química na
alimentação.
Reconhece os diversos combustíveis e seu
impacto ambiental no mundo moderno.
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3ª UNIDADE (FRENTES 3 E 4) LIVROS 5 E 6
CONTEÚDOS
Células galvânicas –
Pilha de Daniell; Potenciais-padrão; Cálculo da d.d.p. de uma
pilha;
Espontaneidade de
uma célula eletrolítica
(ΔH e ΔG)

01.
02.
03.
04.
05.
06.

Pilhas comerciais e
baterias

07.
08.

Corrosão e proteção
de metais

09.
10.

Células eletrolíticas –
Eletrólise ígnea e
aquosa

11.
12.

Eletrólise com eletrodos reativos

13.

– Eletrodeposição de
metais

14.

Aspectos quantitativos
da eletrólise

15.

– Primeira Lei de Faraday

16.
17.

INDICADORES DE APRENDIZA
AGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
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;
Faz balanceamentos de equações de reações redox que envolvem processos parciais, de auto oxirredução e aquelas com
participação de peróxido.
Faz cálculos estequiométricos para reações
redox.
Conceitua pilha.
Identifica a relação do processo de óxidoredução com elementos do cotidiano.
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Metalurgia – Conceito,
terminologia e obtenção de materiais I
Metalurgia – Obtenção de materiais II
Química ambiental I –
Chuva ácida, efeito
estufa e smog fotoquímico
Química ambiental II –
Camada de ozônio e
inversão térmica
Cálculos envolvendo a
constante de equilíbrio
– Grau de equilíbrio e
quociente de equilíbrio
Deslocamento do
equilíbrio químico
– Princípio de Le Chatelier, efeito
da concentração, temperatura, pressão e
catalisador

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Compreende que uma pilha é um dispositivo que transforma parte da energia química em energia elétrica;
Entende que os elétrons fluem do menor
redutor para o melhor oxidante;
Identifica cátodo, ânodo, polo positivo e
polo negativo;
Associa sempre nos processos eletroquímicos o ânodo ao eletrodo onde ocorre a oxidação e o cátodo ao eletrodo onde ocorre
a redução;
Trabalha com a tabela de potenciais para
determinar a ddp de uma pilha nas condições padronizadas;
Percebe que a medida que a pilha funciona
a ddp varia, até que seja atingido o equilíbrio químico;
Faz cálculos estequiométricos para reações
redox que ocorrem nas pilhas.
Monta a equação global da pilha;
Reconhece o ânodo e o cátado na representação da pilha (IUPAQ).
Equaciona uma reação de um óxido ácido
com água e com uma base.
Explica como se forma a chuva ácida.
Identifica aspectos nocivos da presença de
certos óxidos na atmosfera.
Identifica aspectos relevantes do conhecimento químico e suas aplicações na compreensão de transformações da natureza.
Reconhece e explica de forma crítica os
principais problemas ambientais da atualidade: Aquecimento Global, chuva ácida e
buraco na camada de ozônio

Equilíbrio iônico –
Constante de ionização, grau de ionização, pKa, Lei da Diluição de Ostwald, efeito
do íon comum
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Equilíbrio iônico da
água – pH e pOH
Cálculos envolvendo
pH e pOH
– Cálculo do pH com
ácidos
e bases fortes e fracos
Hidrólise de sai
Equilíbrio e solubilidade
– Produto de solubilidade, cálculos envolvendo KPS e efeito do
íon comum
Solução-tampão
– Tampão ácido e
alcalino e cálculo do
pH de uma soluçãotampão
Lixo e tratamento de
lixo
– Conceito, classificação, origem, recursos
naturais, destino e
tratamento do lixo e
reciclagem
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Lixo atômico
– Descoberta da
radioatividade,
definição,
classificação,
armazenamento e
riscos para a saúde

FÍSICA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1.0 Introdução à Física
x Notação Científica
(NC)
x Ordem de grandeza (OG)
x Dimensão de uma
grandeza
x 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.
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2.0 Vetores
x Grandeza vetorial e
grandeza escalar
x Soma de vetores
x Decomposição de
vetores
x Subtração vetorial
x Velocidade escalar
média e velocidade
vetorial média
x 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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3.0 Eletrostática
x Carga Elétrica
x Processos de
Eletrização
x Indução
Eletrostática
x Lei de Coulomb
x Campo Elétrico
x Campo Elétrico de
Cargas puntiformes
x Linhas de Força
x Campo Elétrico
Uniforme
x Potencial Elétrico
x Superfícies
Equipotenciais
x Condutores em
Equilíbrio
eletrostático
x Esfera Condutora
eletrizada
x Capacitância Eletrostática

3.0 Eletrostática
3.1 Compreende e aplica os conceitos de carga
elétrica elementar e quantização da carga elétrica na solução de problemas.
3.2 Caracteriza e/ou diferencia os processos de
eletrização.
3.3 Diferencia condutores e isolantes.
3.4 Aplica o princípio da conservação da carga
elétrica na solução de problemas que envolvem processos de eletrização.
3.5 Compreende o funcionamento e a finalidade dos detectores eletrostáticos (eletroscópios).
3.6 Aplica a lei de Coulomb na resolução de
situações problemas.
3.7 Determina a força resultante sobre uma
carga elétrica utilizando a linguagem vetorial
3.8 Analisa as relações de proporção direta e
inversa existentes na Lei de Coulomb.
3.9 Diferencia Força elétrica e campo elétrico.
3.10 Caracteriza os campos elétricos gerados
por cargas positivas e negativas.
3.11 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.
3.12 Determina vetorialmente o campo elétrico
resultante de várias cargas pontuais.
3.13 Analisa o movimento de uma carga elétrica
em um campo elétrico uniforme (CEU) ou
não.
3.14 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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3.15 Compreende o conceito de potencial elétrico e calcula o potencial elétrico de um ponto de um campo elétrico infinitamente afastado.
3.16 Calcula o trabalho da força elétrica em um
campo elétrico uniforme ou não.
3.17 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.
3.18 Calcula o potencial elétrico resultante de várias
cargas pontuais.
3.19 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.
3.20 Calcula a diferença de potencial (ddp) no
CEU.
3.21 Analisa os valores do potencial elétrico, do
campo elétrico e da densidade superficial
de cargas em condutores em equilíbrio eletrostático.
3.22 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.
3.23 Calcula o potencial e o campo elétrico em
diferentes pontos de uma esfera condutora
eletrizada.
3.24 Utiliza a relação entre capacitância, potencial e carga elétrica (Q=C.V) para comparar condutores eletrizados.
3.25 Calcula o potencial elétrico final de equilíbrio elétrico entre condutores eletrizados
por contato aplicando a conservação da
carga elétrica.
3.26 Identifica os tipos de associação entre capacitores.
3.27 Calcula a capacitância, carga elétrica e ddp
nas associações de capacitores em série e
em paralelo.
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3.28 Calcula a energia potencial elétrica armazenada em um capacitor.
3.29 Analisa a variação da capacitância de um
capacitor plano considerando a distância, a
área e o dielétrico entre as placas desse
capacitor.
4.0 Leis de Newton
x Força resultante
x Força de atrito
Estático e atrito
dinâmico
x Força e peso
x Força normal
x Força aplicada por
um fio (Tração)
x Plano inclinado,
polia fixa e polia
móvel.
x Força resultante
tangencial e
centrípeta
x Aceleração vetorial
média
x Aceleração vetorial
instantânea

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7
4.8
4.9

4.0 Leis de Newton e aplicações.
Analisa as forças que agem sobre um corpo
em equilíbrio e determina: o modulo, a direção e o sentido de uma dessas; ou outra
grandeza física solicitada.
Aplica a lei da inércia para determinar o
estado de movimento de um corpo, em relação a um referencial.
Identifica e representa vetorialmente um par
de ação e reação com base na 3º lei de
Newton.
Diferencia os conceitos de MASSA e de força
PESO
Analisa um problema, identifica as diferentes
forças que atuam no sistema e, aplicando
as Leis de Newton, efetua os cálculos solicitados.
Compara sistemas de corpos (polia fixa,
polia móvel, plano inclinado e outros)
através das Leis de Newton, considerando
parâmetros, tais como, massa, aceleração e
forças aplicadas nesses sistemas.
Compreende o conceito de referencial e
diferencia o referencial inercial do
referencial não inercial.
Identifica um referencial inercial ou um referencial não inercial e analisa das forças que
atuam num corpo, em ambos referenciais.
Analisa e identifica as relações de proporção
direta e inversa entre grandezas: aceleração, massa e força resultante, baseado no
Princípio Fundamental da Dinâmica (2ª Lei
de Newton).
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4.10 Analisa uma situação física cotidiana e a
explica baseado nas Leis de Newton.
4.11 Identifica a existência da força de atrito,
analisando o estado de movimento do corpo, e, aplicando as leis de Newton, efetua
os cálculos solicitados.
4.12 Analisa a força Resultante (módulo, direção
e sentido) que atua num corpo e identifica o
tipo de movimento (MRU, MCU, MRUV,
MCUV e MV).
4.13 Identifica o tipo de força resultante (centrípeta ou tangencial) que atua em um móvel,
através da análise do tipo de movimento
descrito por ele, e efetua o cálculo de: velocidades, forças e acelerações.
4.14 Utiliza referencial não inercial para resolver
problemas de dinâmica
5.0 Movimentos
5.1
x Movimento Retilíneo
Uniforme
x Movimento Retilíneo
Uniformemente
Variado, na
horizontal e na
vertical.
x Movimento Circular
Uniforme
x Movimentos
bidimensionais

5.2
5.3
5.4
5.2

5.3

5.0 Movimentos
Analisa uma equação de movimento de corpo e identifica o tipo de movimento descrito
por ele.
Analisa o movimento de um corpo, descrito
num texto, e aplica as equações de movimento para responder o que se pede.
Diferencia os conceitos de velocidade escalar média e velocidade vetorial média
Aplica os conceitos de velocidade e aceleração relativas para resolver problemas de cinemática.
Analisa o movimento descrito por um corpo
sujeito à ação de um campo gravitacional e
calcula tempos, deslocamentos e velocidades.
Analisa e interpreta: gráficos da posição
e/ou da velocidade função do tempo, tabelas e classifica o movimento quanto à variação da velocidade e/ou sentido de percurso.
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5.4 Analisa os gráficos dos movimentos, M.U. e
M.U.V, e determina suas respectivas equações de movimento.
5.5 Identifica e\ou justifica o estado de repouso
ou de movimento de um corpo a partir da
determinação de um referencial.
5.6 Representa graficamente os comportamentos, em função do tempo: da velocidade,
da posição e da aceleração de um objeto
em movimento.
5.7 Identifica o tipo de movimento descrito por
um corpo através da análise de sua aceleração e vice-versa.
5.8 Analisa as possíveis variações do vetor velocidade de um objeto em movimento e
identifica o tipo de movimento descrito nele
(MRU, MRUV,MCU, MCUV e MV).
5.9 Identifica o tipo de força resultante (centrípeta ou tangencial) que atua em um móvel,
através da análise do tipo de movimento
descrito por ele, e efetua o cálculo de: velocidades, forças e acelerações.
5.10 Diferencia os conceitos de velocidade linear
e velocidade angular e efetua o cálculo.
5.11 Relaciona deslocamento angular, período e
frequência em movimentos circulares (por
exemplo: toca-discos, relógios, engrenagens e outros dispositivos e equipamentos),
efetuando o cálculo dessas grandezas.
5.12 Relaciona e diferencia os conceitos de frequência e período utilizando-os para efetuar cálculos de grandezas lineares e angulares.
5.13 Analisa as relações de proporção direta ou
inversa na transmissão do movimento circular entre as grandezas: frequência, período,
velocidade linear e velocidade angular.
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5.14 Identifica e diferencia os tipos de transmissão do movimento circular, analisando sistemas nos quais se emprega pelo menos
um deles e/ou efetuando cálculos de grandezas lineares e angulares.
5.15 Analisa as possíveis variações do vetor velocidade de um objeto em movimento e
identifica o tipo de movimento descrito por
nele (MRU, MRUV,MCU, MCUV e MV).
5.16 Diferencia e calcula as acelerações tangencial e centrípeta de um móvel.
5.17 Diferencia e calcula as acelerações média e
instantânea de um móvel.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
6.0
Momento de uma
Força (estática do corpo
rígido)

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
6.0 Momento de uma Força (estática do
corpo rígido)
6.1

x
x
x

Momento de uma
força
Sistemas em equilíbrio
Alavancas

6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Analisa o funcionamento das máquinas
simples e efetua os cálculos solicitados.
Reconhece a necessidade da utilização
de uma máquina simples e a dimensiona para execução de tarefas no cotidiano.
Calcula o momento de uma força em
relação a um polo.
Classifica as alavancas como interpotente, inter-resistente e interfixa.
Calcula o valor de forças aplicadas,
massas e braços de alavanca em sistema de corpos em equilíbrio
Compreende os conceitos de centro de
massa e centro de gravidade.
Calcula a posição do centro de massa de
um sistema.
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7.0 Hidrostática
x Conceito de pressão
x Conceitos de densidade e massa
específica.
x Pressão hidrostática
x Pressão total
x Teorema de Stevin
x Teorema de Arquimedes
x Princípio de Pascal

8.0 Trabalho, potência e
conservação da energia
x Trabalho de uma força
constante
x Trabalho de uma força
variável
x Teorema da energia
cinética
x Potência útil
x Potência dissipada
x Rendimento
x Energia potencial
(gravitacional e elástica)
x Energia cinética
x Sistemas conservativos e
não conservativos

7.0 Hidrostática
7.1 Diferencia os conceitos: massa específica e densidade; e calcula ambos.
7.2 Compara a densidade de um corpo
com a densidade de um fluido a fim de
reconhecer a condição de equilíbrio, ou
não, do corpo nesse fluido.
7.3 Aplica o Princípio de Arquimedes em
uma situação problema e efetua o cálculo solicitado.
7.4 Aplica o teorema de Stevin para analisar
e/ou calcular a pressão de um ponto ou
a diferença de pressão de pontos, em
um liquido em repouso.
7.5 Aplica o Teorema de Pascal para analisar a prensa hidráulica e outras aplicações.

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.0 Trabalho, potência e
conservação da energia
Compreende o conceito de Trabalho e o
utiliza no cálculo da energia necessária
para a realização de diferentes atividades cotidianas.
Calcula o trabalho realizado por uma
força constante sobre um corpo.
Calcula o Trabalho de uma força variável efetuando o cálculo da área nos gráficos: Força x deslocamento e Potência x
tempo.
Analisa situações-problema e aplica o
Teorema da Energia Cinética para calcular grandezas tais como: deslocamento, velocidade final, velocidade inicial,
massa, força e força resultante.
Entende o conceito de potência média e
o aplica para calcular a potência de
uma queda d´agua, a velocidade média
de móvel, o tempo de funcionamento de
um equipamento e outras grandezas relacionadas com esse conceito .
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8.6 Diferencia os conceitos de potência útil e
potência dissipada e calcula o rendimento de motores e bombas em funcionamento.
8.7 Analisa o movimento de um corpo através da interpretação dos gráficos da força em função do deslocamento e/ou da
Potência em função do tempo.
8.8 Analisa as transformações de energia,
em sistemas físicos ideais utilizando o
Princípio de Conservação de Energia
Mecânica.
8.9 Analisa as transformações de energia,
em sistemas físicos reais utilizando o
Princípio de Conservação de Energia.
8.10 Reconhece sistemas dissipativos e aplica
o Princípio da Conservação da Energia
para efetuar os cálculos solicitados.
8.11 Analisa, reconhecendo, as relações de
proporção direta e inversa entre as
grandezas: massa, energia cinética,
energia potencial, trabalho, tempo e potência, num sistema conservativo ou
não.
8.12 Relaciona o Trabalho da Força de Atrito
com o aquecimento de um corpo provocando variação de temperatura ou mudança de estado físico.
8.13 Aplica o princípio de conservação da
energia mecânica na solução de problemas envolvendo sistemas conservativos.
8.14 Analisa o movimento de um corpo através das variações das energias cinética
e/ou potencial.
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9.0 Impulso, quantidade de
movimento e sua Conservação.
x Quantidade de
movimento (Momento
Linear)
x Impulso
x Impulso de uma força
constante
x Impulso de uma força
variável
x Teorema do Impulso
x Princípio da Conservação
da Quantidade de Movimento
Colisões (choques mecânicos)

9.0 Impulso, quantidade de movimento
e sua Conservação.
9.1 Reconhece o Impulso e a Quantidade de
Movimento como grandezas vetoriais e
efetua o cálculo de ambos.
9.2 Compreende o conceito de Impulso
Resultante e o aplica na análise de
grandezas físicas relacionadas com impacto entre objetos.
9.3 Analisa a variação da Quantidade de
Movimento de um objeto e identifica tipo de Força Resultante que atua sobre
esse corpo.
9.4 Compara a força de impacto de um
objeto com seu próprio peso ou o peso
de outro corpo.
9.5 Calcula o Impulso de uma força efetuando o cálculo da área no gráfico Força x tempo.
9.6 Analisa uma situação-problema e aplica
o Teorema do Impulso para calcular
grandezas tais como: velocidade final,
velocidade inicial, massa, força e força
resultante e aceleração.
9.7 Analisa o movimento de um corpo através da interpretação do gráfico da força
em função do tempo.
9.8 Compreende e explica o funcionamento
de sistemas físicos de amortecimento (
plástico bolha, solado de tênis, suspensão automotiva ... ) utilizando o Teorema do Impulso.
9.9 Analisa a Quantidade de Movimento de
um corpo e justifica o tipo de movimento
descrito por ele.
9.10 Reconhece um Sistema Mecanicamente
Isolado e aplica o Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento
para efetuar cálculos solicitados.
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9.11 Analisa as relações de proporção direta
e inversa entre as grandezas: massa,
tempo, força, quantidade de movimento, velocidade.
9.12 Classifica uma colisão utilizando o coeficiente de restituição e/ou a conservação da energia.
9.13 Aplica a conservação da quantidade de
movimento para determinar o vetor velocidade, ou o vetor quantidade de movimento, de um objeto após uma colisão ou explosão.
10.0 Eletrodinâmica
x Intensidade da corrente
elétrica.
x Sentido da corrente
elétrica.
x Gráfico corrente versus
tempo.
x Energia e potência da
corrente elétrica.
x 1ª Lei de Ohm.
Resistência elétrica
(introdução)
x 2ª Lei de Ohm.
x Resistividade e
condutividade.
x Resistores
x Associação de
resistores.
x Potência elétrica
dissipada num resistor.
x Associação de
resistores.
x Curto circuito.
x Medidores elétricos:
galvanômetro,
amperímetro e
voltímetro.

10.0 Eletrodinâmica
10.1

Diferencia o sentido real da corrente
elétrica do convencional.
10.2 Calcula a intensidade média da corrente elétrica em situações problemas.
10.3 Diferencia graficamente as correntes
continua e alternada.
10.4 Determina através do cálculo da
área do gráfico corrente versus tempo a quantidade de carga elétrica.
10.5 Identifica os diversos efeitos da corrente elétrica.
10.6 Calcula potência elétrica e dissipada
em um resistor.
10.7 Calcula o consumo de energia elétrica de dispositivos elétricos.
10.8 Calcula a resistência equivalente das
associações de resistores
10.9 Aplica a 1ª lei de Ohm nos resistores
e nas associações de resistores em
funcionamento.
10.10 Analisa o funcionamento de dispositivos, tais como, lâmpadas, resistores, fusíveis e disjuntores, presentes
em circuitos elétricos.
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x Geradores elétricos
(força eletromotriz:
fem).
x Equação do gerador
elétrico.
x Potência de um
Gerador elétrico.
x Rendimento de um
gerador elétrico.
x Circuitos Simples
x Associação de
Geradores.
x Receptores Elétricos
(força
contraeletromotriz:
fcem).
x Equação do receptor.
x Circuito gerador –
receptor.
x Lei de Pouillet.
x Leis de Kirchhoff

10.11 Analisa os parâmetros que influenciam na resistência elétrica de um
condutor, através da 2ª Lei de Ohm,
e a determina.
10.12 Utiliza a 2ª lei de Ohm para comparar dois ou mais condutores de elétricos.
10.13 Compara o funcionamento de um
dispositivo elétrico em circuitos diferentes, considerando os seguintes
parâmetros: corrente, resistência,
energia e potência dissipadas
10.14 Compara o funcionamento circuitos
elétricos considerando os seguintes
parâmetros: corrente, resistência,
energia e potência dissipadas.
10.15 Compara o funcionamento de dispositivos elétricos, num mesmo circuito elétrico, considerando os seguintes parâmetros: corrente, resistência, energia e potência dissipadas.
10.16 Diferencia voltímetro e amperímetro
e reconhece quando estão ligados
corretamente em um circuito.
10.17 Compreende o funcionamento da
ponte de Wheatstone e a Identifica
em um circuito, efetuando os cálculos solicitados.
10.18 Diferencia e calcula força eletromotriz, tensão lançada e tensão dissipada para um gerador em funcionamento.
10.19 Analisa e determina a equação de
um gerador
10.20 Identifica graficamente um gerador,
um resistor e um receptor e efetua os
cálculos solicitados.
10.21 Analisa circuitos que possuem dispositivos elementos em curto-circuito
e efetua os cálculos solicitados.
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10.22 Calcula o rendimento de um gerador.
10.23 Calcula a corrente de circuito no gerador e a aplica na determinação da
potência máxima, nesta situação.
10.24 Aplica as leis de ohm e/ou as Leis de
Kirchhoff para analisar circuitos simples e efetuar os cálculos solicitados.
10.25 Calcula a força eletromotriz e a resistência interna do gerador equivalente nas associações em série e em
paralelo.
10.26 Identifica o receptor em um circuito.
10.27 Analisa determina a equação característica do receptor.
10.28 Determina o rendimento de um receptor.
10.29 Aplica a lei de Pouillet para analisar
circuitos com geradores e receptores.
10.30 Calcula o rendimento elétrico de um
receptor.
10.31 Reconhece e aplica as leis de Kirchhoff para circuitos elétricos.
11.0 Óptica Geométrica
x Os princípios da Óptica
Geométrica.
x A luz é uma onda(?)
x As cores: teoria newtoniana.
x As leis da reflexão da
luz.
x Imagens reais e virtuais.
x O espelho plano e seus
usos.
x A formação das imagens no espelho plano.
x O espelho esférico e
seus usos.

11.0 Óptica Geométrica
11.1 Compreende a luz como forma de
energia radiante bem como seu caráter dual onda-partícula.
11.2 Compreende os conceitos iniciais
básicos para o estudo da Óptica
Geométrica (OG), tais como raio de
luz, tipos de fonte e feixes de luz .
11.3 Classifica os meios de propagação da
luz como transparentes, translúcidos e
opacos e identifica esses meios em
situações cotidianas.
11.4 Conhece os Princípios da Óptica
Geométrica.
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x A formação das imagens
no espelho esférico.
x A equação de Gauss.
x Refração Luminosa
x Leis da Refração
x Aplicação da refração
luminosa em:
Dioptro Plano
Lâmina de faces Paralelas
Prismas
x Lentes esféricas e delgadas.
x Comportamento óptico
das lentes.
x Elementos da lente esférica
x Construção geométrica
das imagens.
x Estudo Analítico das
lentes: lei de Gauss.
x Vergência das lentes
x Equação dos fabricantes
de lentes.
x Associação de lentes.
x Instrumentos Ópticos
Câmera fotográfica e
câmera digital.
Lupa
Luneta
x Olho Humano
x Anomalias da visão

11.5 Identificam situações e dispositivos que
validam os Princípios da OG.
11.6 Diferencia os fenômenos da reflexão,
refração e absorção da luz.
11.7 Compreende os conceitos de pontoobjeto real e ponto-imagem real e
virtual.
11.8 Diferencia imagens reais e virtuais,
considerando a formação de cada
uma.
11.9 Constrói graficamente a imagem de
um espelho plano e aplicando a
semelhança de triângulos efetua os
cálculos solicitados.
11.10 Caracteriza a imagem de um espelho
plano.
11.11 Compreende o conceito de campo
visual de um espelho plano o
determina graficamente.
11.12 Aplica as Leis da Reflexão na
resolução de situações-problema.
11.13 Analisa situações referentes à
translação e rotação de espelhos
planos e as consequências na
conjugação das imagens
o
processo
de
11.14 Compreende
formação de imagens múltiplas e
sua relação com o ângulo entre dois
espelhos planos.
11.15 Calcula o número de imagens
formadas em uma associação de
espelhos planos.
11.16 Identifica os tipos de Espelhos
Esféricos e os principais elementos
geométricos que os caracterizam.
11.17 Identifica o tipo de espelho com base
na imagem que esse conjuga.
11.18 Compreende as condições para que
um
espelho
esférico
seja
considerado “gaussiano”.
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11.19 Entende o conceito e como são
determinados os focos de um
espelho esférico.
11.20 Conhece as propriedades que
caracterizam os raios notáveis dos
espelhos esféricos de Gauss.
11.21 Constrói imagens conjugadas por
espelhos
esféricos
de
Gauss,
utilizando raios notáveis.
11.22 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.
as
propriedades
do
11.23 Conhece
“Referencial Gaussiano”.
11.24 Aplica a equação dos pontos
conjugados de Gauss na solução
analítica de problemas envolvendo
espelhos esféricos.
11.25 Compreende e aplica a fórmula do
“Aumento Linear Transversal” e
efetua análise do sinal e valor
resultante.
as
características
11.26 Reconhece
relevantes dos espelhos esféricos
para aplicações em situações
cotidianas.
11.27 Relaciona as imagens conjugadas
por um espelho esférico com a
posição do objeto.
11.28 Compreende conceitos básicos de
ondulatória, tais como, frequência,
período, velocidade de propagação,
comprimento de onda.
11.29 Entende a relação entre cor e
frequência de onda.
11.30 Compreende a diferença entre luz
mono e policromática.
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11.31 Identifica os fenômenos ópticos
relacionados com a cor dos corpos.
11.32 Entende os conceitos de “Índice de
Refração” Absoluto e Relativo, e a
influência da frequência da luz
nesses índices.
11.33 Compreende a refração da luz como
sendo a variação da velocidade da
onda ao mudar de meio.
11.34 Analisa os casos em que ocorre ou
não o desvio da direção dos raios de
luz no fenômeno da refração.
11.35 Identifica os elementos geométricos
envolvidos na refração.
11.36 Conhece, interpreta e aplica as Leis
da Refração na solução gráfica e
analítica de situações-problema.
11.37 Utiliza as Leis da Refração na
determinação do “Ângulo Limite”.
o
fenômeno
da
11.38 Compreende
Reflexão Interna Total e suas
aplicações práticas.
11.39 Compreende a dispersão da luz,
identifica e explica fenômenos
naturais a ela relacionados.
11.40 Estuda situações de formação de
imagens aparentes em dioptros
planos e calcula a posição dessas
imagens.
11.41 Analisa a trajetória dos raios de luz
nas lâminas de faces paralelas e
aplica as Leis da Refração na
determinação do desvio lateral.
11.42 Analisa a trajetória dos raios de luz
nos prismas ópticos e aplica as Leis
da Refração para efetuar os cálculos
solicitados.
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11.43 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.
11.44 Identifica os tipos de lentes esféricas
e os principais elementos
geométricos que as caracterizam.
11.45 Determina o comportamento óptico
de uma lente analisando a
propagação da luz entre o meio e a
lente.
11.46 Aplica os raios notáveis para
construir as imagens das lentes
esféricas.
11.47 Identifica as características de uma
imagem conjugada por uma lente
esférica.
11.48 Conhece as propriedades do
Referencial Gaussiano para lentes
esféricas.
11.49 Aplica a equação dos pontos
conjugados de Gauss na solução
analítica de problemas envolvendo
lentes esféricas.
11.50 Compreende e aplica a fórmula do
“Aumento Linear Transversal” nas
lentes esféricas e efetua a análise do
sinal e valor resultante.
11.51 Conhece e compreende os conceitos
de “vergência” e “dioptria” e suas
aplicações práticas.
11.52 Reconhece as características
relevantes das lentes esféricas para
aplicações em instrumentos ópticos.
11.53 Compara o funcionamento da
máquina fotográfica e o olho
humano.
11.54 Aplica as leis da refração para
caracterizar as diferenças entre os
instrumentos ópticos.
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11.55 Analisa as funções no olho humano
da córnea, cristalino, etc.
11.56 Aplica as leis da refração e o uso
das lentes esféricas na correção das
anomalias da visão.
12.0 Termologia e gases
x
x
x
x
x
x

Termometria
Propagação do
calor
Calorimetria
Dilatação de
Sólidos e de
líquidos
Gases
Termodinâmica

12.0 Termologia e Gases
12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

Diferencia os conceitos de calor
através da evolução dos modelos
científicos.
Compreende e distingue os
conceitos de Energia interna, Calor e
Temperatura objetivando entender
melhor a matéria, em seus aspectos
macro e microscópico.
Compreende o que é Equilíbrio
Térmico e aplica a Lei zero da
termodinâmica para determinar a
temperatura de um sistema.
Identifica as mudanças de estado
físico da matéria através da análise
da temperatura das
substâncias/corpos.
Identifica quais propriedades
termicamente sensíveis dos materiais
são adequadas para o processo de
avaliação da temperatura.
Diferencia “Grandeza Termométrica”
e “Substância Termométrica”.
Compreende o processo de
construção das escalas
termométricas e a adoção dos
Pontos Fixos.
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12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

Executa a transformação entre as
diversas escalas termométricas e
utiliza a equação de transformação
entre duas escalas termométricas
arbitrárias (Celsius, Fahrenheit,
kelvin e outras) , a partir de dados
fornecidos em diversas linguagens
(textual, gráfica, matemática e
outras)
Determina e utiliza a função
termométrica de um termômetro a
partir de dados fornecidos ou
medidos em diversos tipos de
linguagens (ex.: texto, tabela,
gráfico).
Constrói escalas termométricas a
partir de dados adequados,
fornecidos textualmente, por gráficos
ou obtidos por experimentação.
Entende “Temperatura” como
medida da agitação térmica dos
átomos e moléculas para explicar
propriedades térmicas e conceituar
as escalas absolutas.
Determina a relação entre intervalos
de temperaturas em escalas
diferentes e efetua cálculos
correlatos.
Caracteriza o estado gasoso e
considera suas grandezas
fundamentais: volume, pressão,
temperatura e densidade.
Identifica e efetua as transformações
das unidades utilizadas para
expressar volume, pressão,
temperatura e densidade de um gás.
Analisa as relações de proporção
direta e inversa entre as grandezas:
pressão, volume, temperatura e
densidade de um gás ideal.
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12.16. Aplica as leis dos gases ideais às
situações-problema.
12.17. Analisa gráficos de (pressão x
volume), (pressão x temperatura) e
(volume x temperatura) - [ p=f(V) ,
p=f(T) e V=f(T) ].
12.18. Aplica a equação de Clayperon para
efetuar o cálculo de: pressão,
volume e temperatura do estado de
um gás ideal.
12.19. Descreve dispositivos de medição de
temperatura, explica e/ou compara
seu funcionamento, baseando-se em
princípios físicos adequados.
12.20. Analisa fenômenos da natureza ou
situações cotidianas e identifica os
diferentes processos de propagação
do calor (condução, convecção,
irradiação) possíveis.
12.21. Explica fenômenos da natureza,
situações
cotidianas
ou
o
funcionamento de equipamentos
baseando-se nos processos de
condução, convecção, irradiação.
12.22. Identifica materiais bons e maus
condutores térmicos e dimensiona
adequadamente suas utilizações em
situações cotidianas.
12.23. Aplica a lei de Fourier na resolução
de problemas numéricos e na
análise de situações cotidianas.
fenômenos
climáticos
12.24. Explica
utilizando
os
princípios
da
propagação da energia térmica.
12.25. Diferencia os conceitos de calor
sensível e calor latente.
12.26. Diferencia as grandezas físicas
“Capacidade Térmica de um corpo”
e “calor específico de uma
substância” e aplica esses conceitos
na análise de situações-problema.
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12.27. Aplica a Equação Fundamental da
Calorimetria na resolução de
problemas que envolvem trocas de
calor.
12.28. Reconhece um sistema termicamente
isolado e aplica o princípio geral das
trocas de calor na resolução de
problemas.
12.29. Calcula a Energia fornecida por uma
fonte térmica e/ou sua potência a
partir de informações textuais,
gráficas ou experimentais.
o
conceito
de
12.30. Compreende
“Equivalente em Água” e efetua os
cálculos
relacionados,
quando
necessário.
12.31. Analisa diagramas de aquecimento,
identifica as trocas de calor sensível
e latente e calcula o valor das
grandezas solicitadas.
12.32. Compreende a influência da pressão
e da temperatura nas mudanças de
estado físico de uma substância.
12.33. Interpreta “Diagramas de Estado”
(curvas de pressão e temperatura) e
identifica pontos relevantes, tais
como, o Ponto Tríplice e o Ponto
Crítico.
12.34. Compreende o fenômeno da
superfusão.
12.35. Identifica o fenômeno da dilatação
térmica sob o aspecto macroscópico
nos fenômenos do cotidiano.
12.36. Identifica o tipo de dilatação
relevante (linear, superficial ou
volumétrica) em cada situaçãoproblema apresentado para análise.
12.37. Analisa
as
relações
de
proporcionalidade das dilatações
lineares, superficiais e volumétricas.

lfa-2018-diversos-0321052018-3ª EM-GUIA

85

12.38. Analisa gráficos que relacionam
variações de comprimento, área e
volume
de
sólidos
com
a
temperatura.
12.39. Aplica a dilatação volumétrica no
estudo da dilatação dos líquidos.
12.40. Identifica o tipo de transformação
gasosa com base num diagrama e
analisa o comportamento das
grandezas:
pressão,
volume,
temperatura, energia interna, calor e
trabalho, através das Leis da
termodinâmica e da equação de
Clayperon.
funcionamento das
12.41. Analisa o
máquinas térmicas e frigoríficas e
aplica a conservação da energia
para o estudo dessas máquinas.
12.42. Conhece a evolução histórica das
máquinas térmicas.
12.43. Identifica um refrigerador ou uma
máquina térmica analisando uma
transformação gasosa ciclíca e
aplica as Leis da termodinâmica.
ciclo
de
Carnot,
12.44. Analisa
identificando as transformações no
diagrama PxV, utilizando as Leis da
termodinâmica e a equação de
Clayperon.
12.45. Calcula o rendimento de uma
máquina térmica ou eficiência de
uma máquina frigorífica.
12.46. Compreende o conceito de entropia.
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3ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
procedimentos e atitu
udes)

CONTEÚDOS

13.0Eletromagnetismo
x Características dos
ímãs.

13.1
13.2

x Campo Magnético.

13.3

x Características
vetoriais do campo
magnético.

13.4

x Campo magnético
no condutor
retilíneo infinito.
x Campo magnético
na espira circular.
x Campo magnético
em um solenoide.
x Força magnética
sobre cargas
elétricas
(puntiformes)
móveis.
x Força magnética
sobre condutores
percorridos por
corrente elétrica.

13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11

x Força sobre
condutor retilíneo
em campo
magnético
uniforme.

13.12

x Força magnética
entre condutores
paralelos.

13.14

x Fluxo magnético.

13.13

13.15

13.0Eletromagnetismo
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 Nº 2 para
analisar o movimento de cargas elétricas
submetidas a campos magnéticos
Compreende o funcionamento de um motor elétrico.

lfa-2018-diversos-0321052018-3ª EM-GUIA

87

x Força eletromotriz
induzida (lei de
Faraday-Lenz).
x Indução
eletromagnética.
x Transformadores.

13.16 Compreende o conceito de fluxo magnético e calcula.
13.17 Aplica a Lei de Faraday para determinar o
valor da ddp ou da corrente induzida em
um circuito.
13.18 Aplica a Lei Lenz para determinar o sentido da corrente induzida em um circuito.
13.19 Entende como funciona um transformador
e calcula as tensões do primário e do secundário.
13.20 Identifica as aplicações práticas da indução
eletromagnética: captadores de guitarra,
detectores de metais, etc.

14.0 Ondas e MHS
x

Movimento
ondulatório.

14.1

x

Ondas mecânicas
e
eletromagnéticas.

14.2

x

Formas de
propagação.

14.3

x

Direção de
propagação.

x

Elementos de uma
onda.

x

Frentes de ondas.
Princípio de
Huygens.

x

Reflexão de ondas

x

Refração de ondas

x

Ondas na corda.

x

Função de onda.

x

Difração de ondas.

x

Polarização de
ondas.

14.4
14.5
14.6
14.7
14.8

14.9

14.0 Ondas e MHS
Identifica situações que comprovam que
uma onda transporta energia e momento
sem transporte de matéria.
Reconhece que a frequência de uma onda depende apenas da sua fonte emissora.
Compreende que a velocidade de propagação de uma onda depende do meio
no qual ela se propaga.
Classifica as ondas como longitudinais
ou transversais.
Diferencia as ondas mecânicas e as eletromagnéticas.
Identifica os pontos de uma onda que
estão em fase e em oposição de fase.
Analisa as variações de velocidade e
comprimento de onda na passagem de
uma onda de um meio para outro.
Aplica a equação fundamental de propagação de onda ( V O . f ) na resolução de problemas.
Aplica o principio de Huygens na determinação da posição de uma frente de
onda.
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14.10

x

Superposição de
ondas.

x

Interferência de
ondas.

14.11

x

Experimento de
Young.

14.12

x

Ondas
Estacionárias em
uma corda.

x

Ondas sonoras.

x

Reflexão do som.

x

Refração do som.

x

Cordas vibrantes.

x

Tubos sonoros.

14.15

x

Qualidades
fisiológicas do
som: timbre, altura
e intensidade.

14.16

x
x

Efeito DopplerFizeau.

14.13
14.14

14.17

Identifica a ocorrência dos fenômenos
ondulatórios ( reflexão, refração, difração e interferência)
Aplica a lei de Snell-Descartes na resolução de problemas.
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.
Identifica as características de uma onda
que se propaga em uma corda, através
da função de onda.
Reconhece em que condições uma onda
pode sofrer difração.
Compreende o que é polarizar uma onda e reconhece que somente ondas
transversais podem sofrer polarizadas.
Reconhece quando ocorre a interferência
construtiva e destrutiva entre duas ondas.
Relaciona a diferença de caminho percorrido pelas ondas com o tipo de interferência que sofrem ( 'd

Ressonância.
14.18
14.19
14.20
14.21
14.22
14.23
14.24

n

O

2

)

Aplica o principio da superposição na
resolução de problemas de interferência
de ondas.
Compreende como o experimento de
Young pode demonstrar o comportamento ondulatório da luz.
Identifica as relações de proporção entre
as grandezas envolvidas no experimento
de Young.
Reconhece a interferência de ondas no
cotidiano.
Identifica o som como uma onda mecânica.
Diferencia infrassom, som audível e ultrassom.
Diferencia eco de reverberação.
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14.25
14.26
14.27
14.28
14.29
14.30
14.31

14.32
14.33

14.34

14.35
14.36
14.37

Reconhece e calcula os harmônicos de
uma corda vibrante.
Reconhece e calcula os harmônicos produzidos por tubos sonoros abertos e fechados.
Compreende os conceitos de timbre,
altura e intensidade sonora e os diferencia.
Calcula a intensidade auditiva de diversos equipamentos e os relaciona com a
poluição sonora.
Compreende o que é o efeito Dopller e
identifica situações nas quais esse efeito
ocorre.
Aplica a expressão do efeito DopllerFizeau na resolução de situações problemas.
Compreende o fenômeno da ressonância
como o reforço da oscilação natural de
um corpo e identifica situações nas quais
esse fenômeno ocorre.
Conhece as condições para que um corpo execute um MHS e identifica esse movimento quando um corpo o descreve.
Aplica a conservação da energia mecânica em sistemas que executam MHS para
efetuar o cálculo das energias cinética
e/ou potencial.
Conceitua e calcula as grandezas físicas:
amplitude, frequência, pulsação, período, e ângulo de fase inicial, de um sistema que executa MHS.
Determina as equações de movimento
(posição, velocidade e aceleração) de
corpo que executa MHS.
Analisa o movimento de um corpo que
executa MHS através das equações de
movimento.
Analisa as variações dos valores de
grandezas físicas, tais como: velocidade,
aceleração, força resultante e outras, em
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14.38

15.0 Gravitação Universal
x As leis de Kepler.
x A lei da gravitação universal.
x Energia no
Campo Gravitacional

sistemas que executam MHS.
Determina a expressão para o cálculo do
período de sistemas que executam MHS.

15.0

Gravitação Universal

15.1 Diferencia os modelos geocêntricos e heliocêntricos e conhece seus defensores
15.2 Compreende a mudança dos modelos de
organização do sistema solar como consequência das observações realizadas pelos astrônomos ao longo do tempo.
15.3 Identifica as leis de Kepler através de seus
enunciados.
15.4 Aplica a 2ª lei de Kepler para efetuar o
cálculo do tempo de movimento de um
corpo celeste (planeta ou satélite) em órbita.
15.5 Aplica a 3ª lei de Kepler para calcular o
período e/ou o raio da órbita de um corpo
celeste.
15.6 Analisa as relações de proporção direta e
inversa presentes na Lei gravitação Universal e aplica na resolução de problemas
15.7 Aplica a lei da gravitação universal e as
leis de Newton para efetuar cálculo de:
força resultante, período de translação,
aceleração e velocidade orbital, de planetas e satélites.
15.8 Aplica a conservação da energia Mecânica
para calcular a velocidade de escape de
um corpo.
15.9 Analisa o movimento de um corpo celeste
aplicando a conservação de energia mecânica e conservação da quantidade de
movimento.
15.10 Diferencia força e campo gravitacional.
15.11 Diferencia força de ação a distância e força de campo.
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15.12 Analisa as relações de proporção direta e
inversa presentes na equação g=Gm/d2 e
aplica na resolução de problemas.
15.13 Calcula o campo gravitacional produzido
corpo celeste (esférico, homogêneo e maciço) em um ponto externo ou da superfície
desse corpo.
15.14 Compreende o conceito de imponderabilidade e reconhece situações nas quais ela
ocorre.
15.15 Analisa os efeitos da rotação da Terra sobre um corpo em sua superfície.
16.0 Hidrodinâmica

16.0 Hidrodinâmica

Princípio de Bemouli
Tubo Venturi
Tubo de Pilot

10.0 Gravitação
Universal.
As leis de Kepler.
A lei da gravitação
universal.
Energia no Campo
Gravitacional.

16.1 Compreende o conceito de vazão de um
fluido ideal.
16.2 Analisa a mudança da velocidade de escoamento de fluido com base na equação
da continuidade.
16.3 Aplica a equação da continuidade na resolução de problemas
16.4 Analisa a diferença de pressão entre dois
pontos de um fluido utilizando o princípio
de Bernoulli e efetua os cálculos solicitados.
16.5 Aplica o princípio de Bernoulli nos tubos
venturi e Pitot.
10.1. Identifica cada uma das 3 as leis de Kepler
através de seus enunciados.
10.2. Utiliza a 2ª lei de Kepler para efetuar o
cálculo do tempo de movimento de um
corpo celeste (planeta ou satélite) em órbita no espaço.
10.3. Utiliza a 3ª lei de Kepler para calcular o
período e/ou o raio da órbita de corpo celeste.
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10.4. Aplica a lei da gravitação universal e/ou
as 3 leis de Newton para efetuar cálculo
de: força resultante, período de translação,
aceleração e velocidade orbital, de planetas e satélites.
10.5. Analisa e caracteriza o movimento de um
corpo celeste aplicando as leis de Kepler
e/ou a lei da Gravitação Universal.
10.6. Analisa e caracteriza o movimento de um
corpo celeste aplicando o princípio de
conservação de energia mecânica.
10.7. Analisa a variação de grandezas físicas
tais como: impulso, quantidade de conservação da energia mecânica.
10.8. Entende o que imponderabilidade e reconhece as situações nas quais ela ocorre.
10.9. Analisa os efeitos da rotação da Terra
sobre um corpo em sua superfície.
11. 0 Hidrostática

11.1. Diferencia os conceitos: massa específica e
densidade; e calcula ambos.
Compara a densidade de um corpo com a
densidade de um fluido a fim de reconhecer a condição de equilíbrio, ou não, do
corpo nesse fluido.
11.2. Aplica o Princípio de Arquimedes em uma
situação problema e efetua o cálculo solicitado.
11.3. Aplica o teorema de Stevin para analisar a
diferença de pressão entre dois pontos, de
um líquido em repouso, e suas aplicações.
11.4. Aplica o Teorema de Pascal para analisar
a prensa hidráulica e outras aplicações.
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12.0 Estática do corpo
rígido
Máquinas simples
Momento de uma força
Alavancas
Binário

13.0 Hidrodinâmica

14.0 Física moderna
Relatividade
Os quanta de luz
Efeito fotoelétrico
Átomo de Bohr
Mecânica quântica
Os quanta de luz
Radiação
negro

do

corpo

12.1 Analisa o funcionamento das máquinas
simples e efetua os cálculos solicitados.
12.2 Reconhece as vantagens da utilização de
uma máquina simples e a dimensiona para
execução de tarefas no cotidiano.
12.3
12.4 Relaciona o momento de uma força com a
velocidade tangencial em movimentos curvilíneos.
12.5 Calcula o momento de uma força em relação a um polo.
13.1 Caracteriza as condições de um fluido ideal
13.2 Analisa a movimentação dos fluidos ideais.
13.3 Relaciona pressão dinâmica com velocidade
do fluido.
13.4 Conceitua vazão.
13.6 Aplica a equação da continuidade.
13.7 Analisa o princípio de Bernouli.
13.8 Calcula a velocidade de um fluido, usando
o tubo de Venturi.
13.9 Calcula a velocidade d e um fluido, usando
tubo de Pilot
14.1 Estabelece os limites da Física para certos
fenômenos que não eram plenamente explicados segundo a mecânica de Newton e o
Eletromagnetismo de Maxwell.
14.2 Analisa os postulados da relatividade restrita
ao que diz respeito à constância da velocidade da luz.
14.3 Estabelece o conceito de Energia Quantizada e sua aplicação ao efeito Fotoelétrico e
Radiação do Corpo Negro
14.4 Analisa o modelo atômico de Rutherford,
mostrando suas limitações e os postulados
de Böhr para o átomo de hidrogênio.
14.5 Introduz a noção da dualidade onda/partícula, indicando o comportamento
ondulatório do Eletron, proposto por De
Brogle e o início da mecânica Quântica.
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)

MATEMÁTICA 1
1.0 Fração; Problemas
Frações I – Definição
- Problemas com
equações do 1º
e 2º graus com uma
e duas
variáveis I
– Razões e Proporções
I
- Razão entre duas
grandezas
Razões e proporções II
- Propriedade fundamental das
Proporções
- Geometria Analítica:
Plano cartesiano; Par
ordenado;
Ponto médio de um
segmento;
Distância entre dois
pontos;
Condição para alinhamento de

1.1.1. Opera com frações
1.1.2. Reconhece e opera com número misto
1.1.3. Resolve problemas envolvendo frações
1.1.4.Calcula expressões que envolvem número
misto.
1.1.5. Resolve problemas do 1º e 2º graus
1.1.6. Identifica segmentos proporcionais.
1.1.7.Utiliza a propriedade fundamental da proporção
na determinação do valor de números proporcionais.
1.1.8. Resolve problemas envolvendo pontos e o
plano cartesiano.
1.1.9. Resolve problemas envolvendo ponto médio e a distância entre dois pontos.
1.1.10. Resolve problemas envolvendo alinhamento entre pontos
1.1.11. Calcula as coordenadas do baricentro de
um triângulo a partir das coordenadas dos
seus três vertices
1.1.12. Resolve problemas envolvendo área de
um Triângulo ou polígono conhecendo as
coordenadas dos seus vértices.
1.1.13. Conhece as formas de equações da reta
e aplica na resolução de problemas que as
envolve.
1.1.14 . Calcula a distância entre duas retas paralelas.
1.1.15. Aplica a fórmula da distância do ponto à
reta na Resolução de problemas.
1.1.16. Determina a posição entre duas retas a
partir dos Coeficientes: angular e linear.
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três pontos;
Coordenadas do baricentro de
um triângulo;
Equação da reta;
Posições relativas de
duas retas;
Distância de ponto a
reta;

1.1.17. Conhece as formas de equações da circunferência e resolve problemas que as envolve.
1.1.18. Resolve problemas envolvendo interseção
de reta x reta; reta x circunferência e circunferência x circunferência.
1.1.19.Calcula a medida da mediana de um
triângulo, a partir de um dos vértices e do
ponto médio do lado oposto a esse vértice.

Área do triângulo;
Circunferência: equação
reduzida ; equação
geral;
reconhecimento; ponto
e
circunferência; reta e
circunferência; duas
circunferências;
Problemas sobre circunferências;
Problemas de tangência;
Determinação de circunferência.
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MATEMÁTICA 2
2.0 Geometria Plana

2.1.1. Transforma graus para radianos e viceversa.

Geometria Plana I –
Axiomas; Teoremas;
Sistema de medidas de
comprimento, área,
volume e capacidade
Geometria Plana II –
Comprimento da circunferência, área do
círculo e sistema de
medidas de ângulos
Geometria Plana III –
Paralelismo e suas
propriedades
Geometria Plana IV –
Definição de polígonos: elementos; Classificação dos polígonos;
Soma dos ângulos
internos e externos;
Polígono regular; Diagonais
Geometria Plana V –
Correspondência entre
ângulos e arcos na
circunferência;
Propriedades

2.1.2. Opera com medidas angulares na forma
complexa.
2.1.3. Resolve problemas que envolvem ângulos
complementares, suplementares e replementares.
2.1.4. Resolve problemas que envolvem ângulos,
formados por retas paralelas cortadas por
retas transversais.
2.1.5. Aplica as propriedades e os teoremas dos
triângulos na resolução de problemas.
2.1.6. Conhece os elementos e os pontos notáveis
de um triângulo e aplica na resolução de
problemas que os envolve.
2.1.7. Aplica as propriedades e os teoremas dos
polígonos na resolução de problemas.
2.1.8. Aplica as propriedades, os teoremas e as
fórmulas de áreas dos polígonos na resolução de problemas.
2.1.9.Conhece a definição de um polígono regular bem como aos seus elementos, as suas
propriedades, fórmulas e teoremas e aplica na resolução de problemas.
2.1.10.Conhece as definições e os elementos da
circunferência e do círculo, aplicando as
suas fórmulas e teoremas na resolução de
problemas.

lfa-2018-diversos-0321052018-3ª EM-GUIA

97

Geometria Plana VI –
Triângulos: classificação, condição de existência e reconhecimento

2.1.11. Conhece e aplica a congruência de triângulos na resolução de problemas.
2.1.12. Conhece e aplica os ângulos na circunferência na resolução de problemas.

Geometria Plana VII –
Congruência de triângulos:
Teorema da base média e Teorema da mediana relativa à hipotenusa
Geometria Plana VIII –
Triângulos retângulos
notáveis;
Lugares geométricos;
Pontos notáveis de um
triângulo;

MATEMÁTICA 3
1.1.
Teoria de conjuntos
Teoria dos conjuntos
– Principais símbolos
lógicos; Representação dos conjuntos;
Número de elementos de um conjunto;
Pertinência e inclusão; Número de subconjuntos; Conjunto
das partes
Operações e proble-

3.1.1 Reconhece que conjunto tem conceito primitivo, Identifica e aplica corretamente os
quantificadores: universal e existencial.
3.1.2 Diferencia relações de pertinência e inclusão.
3.1.3 Efetua operações entre conjuntos.
3.1.4. Identifica as operações entre conjuntos nos
diagramas e vice-versa.
3.1.5. Diferencia os conectivos e (), ou ().
3.1.6. Resolve situações problemas que envolvam
os conectivos.
3.1.7. Estabelece relações entre elemento e conjuntos e entre conjuntos numéricos.
3.1.8. Identifica os elementos e subconjuntos de
cada conjunto numérico.
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mas envolvendo conjuntos – União; Interseção; Número de
elementos de A × B;
Número de elementos da união; Subtração; Leis de De Morgan
Conjuntos numéricos
– Conjunto dos números naturais; Conjunto dos números
inteiros;
Conjunto
dos números racionais; Conjunto dos
números irracionais;
Conjunto dos números reais; Intervalos

3.1.9. Efetua operações com frações geratrizes,
dízimas, etc.
3.1.10. Resolve expressões envolvendo números
reais.
3.1.11. Conceitua módulo e identifica as propriedades do módulo.
3.1.12. Transforma e representa na reta numerada intervalos reais.
3.1.13. Efetua operações utilizando intervalos
reais.
3.1.14. Identifica os elementos de um intervalo
real.
3.1.15. Identifica e localiza pares ordenados no
plano cartesiano.
3.1.16. Resolve problemas que envolvam igualdade e localização de pares ordenados.
3.1.17. Determina pontos simétricos em relação
aos eixos e a origem do sistema de coordenadas cartesianas.
3.1.18. Resolve problemas que envolvam simetrias.
3.1.19. Determina as coordenadas de um ponto.
3.1.20. Efetua o produto cartesiano entre subconjuntos de IR.
3.2.1. Representa no gráfico produto cartesiano.

3.2. Funções Relação binária –
Noção de conjunto;
Produto cartesiano;
Relação binária; Domínio e imagem de
uma relação; Relação
inversa
Conceito de função –
Representação por
meio de diagramas;
Funções definidas por
regras ou fórmulas

3.2.2. Identifica uma função.
3.2.3. Determina os pares ordenados de uma
função.
3.2.4. Calcula o valor numérico de expressões
que envolvem funções
3.2.5 Resolve problemas que envolvem funções.
3.2.6. Reconhece uma função através da análise
gráfica.
3.2.7. Determina domínio e imagem de uma
função algébrica e graficamente.
3.2.8 Conceitua e identifica função constante.
3.2.9. Identifica função constante crescente e
decrescente na lei da função e grafica-
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matemáticas
Domínio, contradomínio e imagem de
uma função – Representação no plano
cartesiano; Domínio
de uma função; Contradomínio e imagem
de uma função; Funções iguais; Funções
monótonas
Função afim – Definição; Representação
gráfica
Proporcionalidade
funções afins I e II

e

mente.
3.2.10 Faz a composição de duas ou mais funções
3.2.11. Determina as qualidades de uma função
identifica as funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras e determina a sua inversa.
3.2.12.Conceitua e identifica função Afim.
3.2.13. Reconhece a importância e determina
coeficiente angular e linear na função
Afim.
3.2.14. Constrói gráficos de funções afim.
3.2.15. Resolve problemas que envolvam função
afim.
3.2.16 Determina e resolve problemas com o
zero da função.
3.2.17 Faz o estudo da variação do sinal da função afim.

MATEMÁTICA 4
4.0 Análise de dados –
Noções de estatística I:
Definição;
conceitos
básicos e distribuição
de frequência Análise
de dados
– Noções de estatística
II: profundamento Análise
de
dados
–
Interpretação de gráficos
I: Gráficos estatísticos;
linhas, colunas e setores Análise de dados –
Interpretação de gráficos
II: Histograma, polígono de frequência e
cartograma Análise

4.1.1. Define estatística.
4.1.2. Reconhece População e amostra.
4.1.3 Reconhece variáveis e representação de
variáveis qualitativa.
4.1.4 Reconhece População e amostra. Variáveis, representação de variáveis qualitativa.
4.1.5. Constrói e analisa histogramas e polígonos
de frequência.
4.1.6. Identifica e reconhece a necessidade do
cálculo de medidas de tendência central
(média, mediana e moda).
4.1.7. Faz análise de tabelas de frequência e
Calcula média aritmética a mediana e a
moda.
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de dados – Gráficos:
aprofundamento
Medidas de tendência
central –
Médias I: definição e
propriedades
Medidas de tendência
central –
Médias II: aprofundamento
Medidas de tendência
central –
Moda e mediana
MATEMÁTICA 5
5.1 Trigonometria
Trigonometria I –
Razões trigonométricas no triângulo
retângulo
Trigonometria II –
Ângulos complementares; Valores
notáveis
Trigonometria III –
Relação fundamental da Trigonometria; Relações trigonométricas derivadas da
fundamental
Trigonometria IV –
Trigonometria no
triângulo retângulo:
aprofundamento

5.1.1. Identifica arco e ângulo em uma circunferência.
5.1.2. Calcula o comprimento de um arco como
parte do comprimento da circunferência.
5.1.3. Identifica as unidades de medidas grau e
radianos e estabelece relação entre essas
unidades.
5.1.4. Identifica um triângulo retângulo e nele
seus elementos.
5.1.5. Estabelece relação ente cateto e hipotenusa e dá nome a cada razão.
5.1.6. Resolve problemas envolvendo triangulo
retângulo e as razões seno, cosseno e
tangente.
5.1.7. Aplica os conceitos trigonométricos em um
triângulo qualquer através da lei dos senos e dos cossenos.
5.1.8. Identifica o ciclo trigonométrico através da
circunferência orientada de raio unitário.
5.1.9. Identifica arcos côngruos. Dá a localização de um arco.
5.1.10. Localiza no ciclo trigonométrico as relações, seno, cosseno e tangente, bem como as suas inversas.
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Trigonometria V –
Ciclo trigonométrico e simetria de
arcos I
Trigonometria VI –
Ciclo trigonométrico e simetria de
arcos II
Trigonometria VII
– VIII – IX - Transformações Trigonométricas

5.1.11. Resolve problemas e simplifica expressões
envolvem as relações trigonométricas e
suas inversas.
5.1.12. Deduz as relações fundamentais
5.1.13. Aplica as relações fundamentais na resolução de problemas e na simplificação de
expressões
5.1.14. Reduzir um arco ao primeiro quadrante,
associar aos arcos notáveis de 30°, 45° e
60°. Determinar o seno, cosseno e tangente.
5.1.15. Efetuar a adição e subtração de arcos
através das fórmulas das transformações.
5.1.16. Deduz as fórmulas do arco duplo para o
seno o cosseno e para a tangente.
5.1.17. Resolve equações e simplifica expressões
utilizando as fórmulas das transformações.
5.1.18. Deduz a fórmula para arco triplo e arco
metade e utiliza na resolução de problemas.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
MATEMÁTICA 1
Relação de dependência entre grandezas I
Grandezas diretamente proporcionais
Grandezas inversamente proporcionais
Regra de três simples e
composta

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
1.2.20 Escreve a expressão de uma proporção
utilizando os conceitos de Diretamente
Proporcionais (D.P) e Inversamente Proporcionais (I.P)
1.2.21. Resolve problemas envolvendo regra de
três simples e composta.
1.2.22. Resolve problemas envolvendo porcentagem.
1.2.23 Resolve problemas envolvendo juros simples.
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Relação de dependência entre grandezas II

1.2.24. Resolve problemas envolvendo
composto

juros

Porcentagem I
Juros simples Juros
compostos

MATEMÁTICA 2
Geometria Plana IX –
Teorema de Tales
Geometria Plana X –
Semelhança de triângulos
Geometria Plana XII –
Relações métricas no
triângulo retângulo
Geometria Plana XIII –
Circunferência e Círculo
Geometria Plana XIV –
Cálculo da área de um
quadrilátero qualquer
Geometria Plana XIV –
Cálculo da área de um
triângulo qualquer
(Expressões da área de
um triângulo qualquer)
Geometria Plana XVI –
Cálculo da área do
círculo e
suas partes.

2.2.13. Conhece e aplica o Teorema de Tales na
resolução de problemas que os envolve.
2.2.14. Resolve problemas envolvendo triângulos
Semelhantes.
2.2.15. Conhece as relações métricas de um de
um triângulo e aplica na resolução de
problemas que os envolve.
2.2.16 Conhece e aplica as relações métricas
de um círculo na resolução de problemas.
2.2.17 Conhece e aplica o Teorema de Pitot na
resolução de problemas.
2.2.18 Calcula a área de um quadrilátero convexo.
2.2.19. Conhece as expressões das fórmulas de
Área de um triângulo e aplica na resolução de problemas que as envolve.
2.2.20 Conhece as definições e os elementos da
circunferência e do círculo, aplicando as
suas fórmulas e teoremas na resolução
de problemas.
2.2.21. Resolve problemas envolvendo área do
círculo e das suas partes.
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Geometria Espacial I –
Noções básicas de
geometria de posição

2.2.22 Identifica as posições relativas entre pontos no espaço.
2.2.23. Identifica as posições relativas entre pontos no espaço.
2.2.24. Identifica as posições relativas entre duas
retas.
2.2.25. Identifica as posições relativas entre ponto e Reta entre ponto e plano e entre reta e plano.
2.2.26. Reconhece as posições relativas entre
dois planos.

MATEMÁTICA 3
3.2. Inequações –
Inequação do 1ºgrau;
Sistema de inequações; Inequações simultâneas; Inequaçãoproduto; Inequaçãoquociente

3.2.18. Identifica uma inequação do 1º grau

3.3 - Função quadrática I – Função quadrática; Raízes da função
quadrática; Gráfico de
uma função quadrática

3.3.1. Define função quadrática e identifica seus
coeficientes.
3.3.2. Determina através de bhaskara as raízes se
elas existirem.
3.3.3. Resolve problemas que envolvem parâmetros no cálculo do discriminante.
3.3.4. Reconhece o gráfico da função quadrática
e analisa a concavidade.
3.3.5. Aplica as relações entre as raízes e os coeficientes da função quadrática nas resoluções de problemas e expressões numéricas.
3.3.6. Determina as coordenadas do vértice da
função.

Função quadrática II –
Valor máximo e ponto
de máximo de uma
função quadrática;
Valor mínimo e ponto
de mínimo de uma
função quadrática;
Imagem

3.2.19 Resolve e determina o conjunto solução de
uma inequação
3.2.20. Identifica e resolve inequações produto e
quociente, através do quadro de sinais.

lfa-2018-diversos-0321052018-3ª EM-GUIA

104

Função quadrática III –
Estudo do sinal da
função quadrática;
Inequações do 2o
grau; Inequaçãoproduto; Inequaçãoquociente
Tabelas e gráficos –
Um contexto interdisciplinar
Tipos de funções –
Função injetora;
Função sobrejetora;
Função bijetora
Função composta –
Definição, propriedades e observações
Função inversa – Definição e representação
gráfica;

3.3.7 Determina máximo ou mínimo de uma
função.
3.3.8 Determina domínio e imagem da função do
2º grau.
3.3.9 Utiliza os conceitos das funções do 2º grau
na resolução de problemas.
3.3.10 Faz o estudo da variação do sinal da função do 2º grau.
3.3.11 Determina a solução de inequação produto
e/ou quociente do 2º grau.
3.3.12 Identifica e resolve inequações mistas produto e quociente do 1º e 2º grau.
3.3.13 Resolve problemas que relacionam a função do 2º grau de uma maneira interdisciplinar.
3.3.14 Interpretar matematicamente o significado
da composição de funções
3.3.15 Compreender o conceito de função inversa
3.3.16 Diferenciar os tipos de funções com base
em suas curvas representativas

Cálculo da função
inversa

MATEMÁTICA 4
Medidas de Dispersão:
Desvio;
Desvio Médio;
Varância;
Desvio Padrão.

4.2.8 Identifica e calcula as medidas de dispersão
(desvios, variância, desvio padrão).
4.2.9 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.
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Análise combinatória –
Fatorial Análise
combinatória –

4.2.10 Define fatorial e utiliza o fatorial de um
número na resolução de problemas em
análise combinatória.

Princípio Fundamental
da Contagem I

4.2.11 Define arranjo, deduz a fórmula, utiliza a
Fórmula de arranjo na resolução de problemas.

Análise combinatória –
Princípio Fundamental
da Contagem II:
Aprofundamento

4.2.12.Define combinação, deduz a fórmula,
utiliza a Fórmula de combinação na resolução de problemas

Análise combinatória –
Arranjo e combinação
I: arranjo simples,
arranjo com repetição
e combinação simples
Análise combinatória –
Arranjo e combinação
II: aprofundamento

MATEMÁTICA 5
5.2.Trigonometria X –
Equações trigonométricas
5.3.Trigonometria XI –
Inequações trigonométricas
5.4. Funções trigonométricas
Trigonometria XII –
Função seno I

5.2.1. Reconhece a equação trigonométrica e
resolve determinando o conjunto solução
5.3.1. Reconhece a inequação trigonométrica e
resolve determinando o conjunto solução
5.4.1. Define função seno, determina o período,
constrói o gráfico, determina o domínio e o
conjunto imagem, Verifica a qualidade da
função seno, estuda o sinal nos quadrantes
5.4.2. Define função cosseno, determina o período, constrói o gráfico, determina o domínio e o conjunto imagem, determina a
qualidade da função cosseno e estuda o
sinal.
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Trigonometria XIII –
Função seno II
Trigonometria XIV –
Função cosseno I
Trigonometria XV –
Função cosseno II
Trigonometria XVI –
Função tangente

5.4.3. Define função tangente.
5.4.4. Identifica os pontos de descontinuidade e
determina o período.
5.4.5. Determina o domínio e o conjunto imagem
e estuda o sinal da função tangente.
5.4.4. Identifica as funções trigonométricas inversas.

Trigonometria XVII –
Funções inversas

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
MATEMÁTICA 1
Divisibilidade – Múltiplos;
Divisores; Critérios de
divisibilidade
Sistema de numeração
Produtos notáveis
Fatoração

MATEMÁTICA 2

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
1.3.25. Conhece os critérios de divisibilidade e aplica
na resolução de problemas.
1.3.26. Conhece os métodos de obtenção do M.M.C e
do M.D.C. e os aplica na resolução de problemas que os envolve.
1.3.27. Conhece os métodos de obtenção da quantidade de divisores naturais e aplica na resolução de problemas.
1.3.28. Conhece o sistema de numeração e o aplica na
resolução de problemas que os envolve.
1.3.29. Conhece e aplica os casos de produtos notáveis
aplica na resolução de problemas.
1.3.30. Conhece e aplica os casos de fatoração e os
aplica na resolução de problemas.

2.3.27.Define um poliedro e identificar seus elementos.
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Geometria Espacial II –
Poliedros

2.3.28.Classifica um poliedro em Convexo e não convexo.

Geometria Espacial III –
Prismas; Paralelepípedo;
Cubo

2.3.29.Deduz a Relação de Euler e a aplica na resolução de Problemas.

Geometria Espacial IV –
Pirâmide
classificação,
área e Volume
Geometria Espacial V –
Tronco de pirâmides de
bases paralelas: área e
volume

2.3.28.Determina em cada poliedro o número de faces, de vértices e de arestas.
2.3.29.Define prisma, identifica seus elementos e classifica.
2.3.30.Identifica o paralelepípedo e o cubo, conhece as
suas propriedades e as aplica na resolução de
problemas.

Geometria Espacial VI –
Cilindros: área e Volume

2.3.31.Determina em um prisma a medida de área e
volume.

Geometria Espacial VII –
Cone: área e volume

2.3.32.Define pirâmide, identifica seus elementos e
classifica.

Geometria Espacial VIII –
Tronco de cone: área e
volume

2.3.33.Deduz as relações importantes entre os elementos de uma pirâmide.

Geometria Espacial IX –
Esfera e suas partes: área
e volume
Geometria Espacial X –
Inscrição e circunscrição
de sólidos

Homotetia;
Transformações isométricas: translação, rotação e
reflexão;

2.3.34. Determina a área e o volume de uma pirâmide.
2.3.35.Faz a planificação do sólido e calcula as áreas
da superfície do cilindro.
2.3.36.Calcula o volume do cilindro.
2.3.37.Define o cone e identifica seus elementos.
2.3.38.Faz a planificação e determina as áreas da
superfície de um cone.
2.3.39.Calcula o volume do cone.
2.3.40.Define esfera e identifica seus elementos.

Simetria: axial e central
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2.3.41.Determina a área da superfície esférica.
2.3.42.Calcula o volume da esfera.
2.3.43.Identifica sólidos inscritos e sólidos circunscritos.
2.3.44.Determina área de superfícies inscritas ou circunscritas.

MATEMÁTICA 3
3.4. Equações modulares
– Módulo de um número
real; Interpretações do
módulo;
- Propriedades do módulo
- Inequações modulares
- Função modular –Transformações no gráfico de uma Função
3.5 . Função exponencial
- Potência de expoente
natural;
- Equação exponencial;
- Inequação exponencial
- Função exponencial –

3.6. Logaritmos – Definição, condição de Existência
Logaritmos – Propriedades operatórias
Equações logarítmicas

3.4.1. Calcula o módulo de um número real
3.4.2. Resolve e determina o conjunto solução de
equações modulares.
3.4.3. Utiliza as propriedades de módulo na resolução
e determinação do conjunto solução de inequações modulares
3.4.4. Define função Modular.
3.4.5. Determina Domínio e Conjunto Imagem.
3.4.6. Constrói o gráfico através da sentença ou pelo
rebatimento.

3.5.1.Resolve os diversos tipos de equações exponenciais.
3.5.2. Define função exponencial bem como determina
o Domínio e o conjunto imagem .
3.5.3. Identifica e constrói o gráfico da função exponencial.
3.5.4. Calcula o valor numérico de uma função exponencial.
3.5.5. Resolve os diversos tipos de inequações exponenciais.
3.5.6. Resolve problemas que relacionam a função
exponencial de uma maneira interdisciplinar.
3.6.1. Define e aplica a definição no cálculo de logaritmos e determina as condições de existência
de um logaritmo.
3.6.2. Identifica e reconhece as consequências da definição dos logaritmos e as utiliza na resolução
de expressões.
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Funções logarítmicas
Logaritmos decimais

MATEMÁTICA 4
Análise combinatória –
Permutação I: permutação simples e permutação com repetição Análise combinatória – Permutação II: permutação
circular Números binomiais – Definição: consequências da definição;
Binomiais complementares; Binomiais consecutivos; Triângulo de Pascal
e suas Propriedades
Binômio de Newton –
Fórmula do termo geral
Probabilidade – Conceitos básicos e definição
Probabilidade – Propriedades da probabilidade

3.6.3. Identifica e aplica as propriedades dos logaritmos no desenvolvimento e na simplificação de
expressões.
3.6.4. Reconhece a necessidade e aplica a mudança de
base na resolução de expressões, equações e
no cálculo de logaritmos
3.6.5 Resolve equações logarítmicas aplicando a definição, suas consequências e propriedades.
3.6.6.Constrói o gráfico da função logarítmica.
3.6.7. Reconhece aspectos da função, tais como: crescente, decrescente, domínio e imagem no gráfico.
3.6.8. Calcula o valor numérico da função logarítmica
3.6.9. Reconhece e resolve inequações Logarítmicas
3.6.10. Resolve problemas que contextualizam a função
logarítmica.

4.9. Define permutação, deduz a fórmula, utiliza a
Fórmula de permutação na resolução de problemas.
4.10. Define permutação com repetição, deduz a fórmula, utiliza a fórmula de permutação com repetição na resolução de problemas.
4.11. Conhece e aplica números binomiais na resolução de problemas.
4.12 Conhece e aplica os métodos de desenvolvimento
do binômio de Newton na resolução de problemas.
4.13 Conhece e aplica a fórmula do termo geral do
binômio de Newton na resolução de problemas.
4.14. Conhece as propriedades e as relações da
probabilidade na resolução de problemas.
4.15. Determina o conjunto solução de equação onde
o inverso é o conjunto dos números complexos.
4.16. Resolve problemas envolvendo as potências das
unidades imaginárias
4.17. Conhece a forma algébrica dos números complexos e efetua esses números nessa forma.
4.18. Resolve problemas envolvendo o número complexo e imaginário puro.
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Probabilidade – Probabilidade condicional Probabilidade – Lei Binomial
das Probabilidades Probabilidade – Aprofundamento Números complexos Introdução; O conjunto dos números complexos; Forma algébrica
dos números complexos;
Representação geométrica dos números complexos;
Conjugado de um número complexo; Divisão de
números complexos;
Módulo de um número
complexo; Forma trigonométrica dos números
complexos; Potenciação e
Radiciação dos números
complexos
MATEMÁTICA 5
5.5 Trigonometria XVIII –
Lei dos Senos;
Lei dos Cossenos;
Teorema das Áreas I
Trigonometria XIX –
Lei dos Senos;
Lei dos Cossenos;
Teorema das Áreas II
5.6. Sequência e lógica –
Definição;
Formas de obtenção das
sequências;
Classificação;
Meios e extremos;
Propriedades;
Lógica

4.19. Representa graficamente um número complexo
no plano de Argand Gauss.
4.20. Determina o módulo e o argumento dos números
complexos.
4.21. Conhece e aplica as propriedades do módulo de
um número complexo.
4.22. Transforma o número complexo da forma algébrica para a forma polar e vice-versa.
4.23. Opera com números complexos na forma polar.
4.24. Conhece a aplica as fórmulas de potenciação e
radiciação dos números complexos.

5.5.1 Deduz a lei dos senos.
5.5.2 Aplica a lei dos senos num triângulo qualquer.
5.5.3 Deduz a lei dos cossenos.
5.5.4 Aplica a lei dos cossenos num triângulo qualquer.
5.5.5 Aplica a lei dos senos e a lei dos cossenos para
resolver problemas.

5.6.1. Reconhece uma sequência e determina o padrão
5.6.2. Deduz a fórmula do termo geral e a aplica na
resolução de problemas.
5.6.3. Escreve uma sequência de números conhecendo
a sua lei de formação.
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5.7. Progressão
aritmética I
– Definição;
Classificação; Fórmula
do Termo Geral
Progressão aritmética II
– Propriedades;
Representação genérica;
Meios aritméticos;
Interpolação aritmética
Progressão aritmética III
– Soma dos termos da
P.A.

5.7.1. Define e classifica uma P.A.
5.7.2. Aplica a fórmula do termo geral de uma P.A.
5.7.3. Conhece e aplica as propriedades de uma P.A.
5.7.4. Conhece e aplica fórmula da soma dos n primeiros termos de uma P.A.

5.8. Progressão
geométrica I –
Definição;
Classificação;
Fórmula do Termo Geral
Progressão geométrica II
– Propriedades;
Representação genérica;
Meios geométricos;
Interpolação geométrica
Progressão geométrica
III – Soma dos termos
da P.G.; Produto dos
termos da P.G.

5.8.1. Define e classifica uma P.G.
5.8.2. Conhece e aplica a fórmula do termo geral de
uma P.G.
5.8.3. Conhece e aplica as propriedades da P.G.
5.8.4. Conhece e aplica a fórmula de soma dos n primeiros termos de uma P.G.
5.8.5. Conhece e aplica a fórmula do limite da soma
dos infinitos termos de uma P.G.
5.8.6. Conhece e aplica a fórmula do produto dos n
primeiros termos de uma P.G.

5.9. Polinômios - Definição;
- Função polinomial;
- Valor numérico de um
polinômio;
- Igualdade de polinômios;
- Raiz de um polinômio;
- Operações com polinômios;
- Equações polinomiais
ou algébricas;
- Relações de Girard

5.9.1. Identifica um polinômio.
5.9.2. Determina um valor numérico de um polinômio.
5.9.3. Resolve problemas envolvendo raízes de um
polinômio.
5.9.4. Resolve problemas envolvendo polinômio identicamente nulo e polinômio idênticos..
5.9.5. Opera com polinômios e determina o grau após
cada operação.
5.9.6. Conhece e aplica as propriedades e os teoremas
da divisão de polinômios..
5.9.7. Divide polinômios pelo método das chaves e de
Briot Ruffini.
5.9.8
Resolve uma equação polinomial.
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5.9.9.

Resolve problemas envolvendo equações polinomiais e suas propriedades e teoremas.
5.9.10. Conhece e aplica as relações entre os coeficientes e as raízes (Relações de Girard) de
uma equação polinomial.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
GEOGRAFIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

Ciência geográfica: I –
Conceito, objeto e os
princípios da Geografia.

(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
O(a) professor(a) verificará se o(a) aluno(a):
1.1.

1.2.

Ciência geográfica: II –
As correntes do pensamento geográfico e
o espaço – Revolução
técnico-científica.

1.3.

Orientação e movimentos da Terra.

1.4.

Coordenadas geográficas e fusos horários.
Cartografia e elementos de um mapa.

2

Projeções cartográficas.
2.1.
Geopolítica – Ordens

2.2.

Lê, analisa e interpreta o espaço geográfico a partir das suas categorias (paisagem,
lugar, território e região).
Interpreta e analisa o papel do sistema
capitalista de produção no processo de
configuração e estruturação do Espaço
Geográfico.
Compreende os aspectos conceituais do
Pensamento Geográfico produzido a partir
do século XIX (Determinismo e Possibilismo).
Compreende o papel político-ideológico
das Escolas Geográficas do século XIX e
suas implicações na dinâmica e Organização dos Estados dominantes.
Lê e interpreta os códigos específicos da
Geografia (mapas, cartas, coordenadas,
gráficos, tabelas etc.), considerando-os
como elementos da análise dos fenômenos
espaciais.
Compreende e operacionaliza o sistema
de coordenadas geográficas.
Compreende e operacionaliza o sistema
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mundiais.
Países desenvolvidos e
países em desenvolvimento.

2.3.

2.4.

Globalização.
Blocos econômicos –
União Europeia, NAFTA, Tigres Asiáticos e
APEC.

3.

Geopolítica da América Latina.
Geopolítica da África.
Novas áreas de influência do século XXI.

3.1.
3.2.

Comércio.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

de fusos horários.
Identifica e compreende os macromovimentos do planeta Terra, estudando, também a sua dinâmica e estrutura orbital.
Interpreta e compreende as principais conseqüências da dinâmica orbital da Terra
(precessão dos equinócios e do eixo terrestre) a exemplo das eras glaciais.
Compreende a sociedade, sua gênese e
transformação, e os múltiplos fatores que
nela intervêm como produtos da ação humana; a si mesmo como agente social; e
os processos sociais como orientadores da
dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.
Identifica os principais blocos econômicos
mundiais;
Analisa a formação dos blocos supranacionais e a relação com o modelo neoliberal
e de alta competitividade.
Conceitua OMC;
Conhece a origem histórica da OMC;
Analisa o papel da OMC na economia
mundial;
Discute o processo de globalização a partir
do fim da bipolarização e suas consequências.
Relaciona as questões históricas ao "lugar"
que o país ocupa dentro do contexto mundial do capitalismo, e percebe semelhanças e diferenças entre países ou grupos de
países na defesa de seus interesses.
Compreende o papel do Mercosul e outros
blocos econômicos para geopolítica brasileira.
Caracteriza a inserção do Brasil na economia mundial.
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3.10. Identifica os principais conflitos na contemporaneidade;
3.11. Compreende as motivações dos citados
conflitos;
3.12 Identifica países em mapas políticos ou
temáticos, constata e relaciona a diferenciação e igualdade que há entre eles no contexto internacional da atualidade.

2ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)

CONTEÚDOS
Estrutura geológica.
Estrutura geológica do
Brasil.
Geomorfologia –
Agentes internos e
externos do relevo.
Relevo do Brasil.
Solos.
Formação territorial e
posição geográfica do
Brasil.
Formação espacial do
Brasil.
Divisão política e regional do Brasil.
Complexos geoeconômicos do Brasil.

4.

Entende a gênese e estrutura endógena da
Terra, discutindo o conceito de tempo geológico e sua dinâmica (as eras e os períodos
geológicos)

4.1. Compreende, interpreta e analisa a estrutura
e dinâmica dos agentes endógenos, considerando seus impactos no cotidiano humano.
4.2. Relaciona a dinâmica e conseqüências de
abalos sísmicos e vulcanismos, considerando
os níveis de desenvolvimento socioeconômico das sociedades inferidas.
4.3. Compreende a gênese e a importância socioeconômicas das rochas e minerais, analisando as principais áreas de extrativismo no
Brasil.
4.4. Percebe e identifica as principais formas do
relevo terrestre, identificando as possíveis
áreas de potencial hidrelétrico e mineral.
4.5. Identifica a gênese geológica das principais
unidades orográficas brasileiras.
4.6. Identifica e analisa as diferentes formas de
classificação do relevo brasileiro (Aroldo de
Azevedo, Aziz Ab’saber e Jurandyr Ross), estabelecendo comparações críticas entre as
diferentes teoriais.
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Climatologia I – Elementos e fatores climáticos.
Climatologia II – Massas de ar e climogramas.
Tipos de climas.
Vegetação.
Formações vegetais do
Brasil.
Domínios morfoclimáticos do Brasil.
Hidrografia.
Hidrografia do Brasil.
População – Conceitos.
Teorias demográficas.

4.7. Entende a gênese e os processos de formação dos solos, considerando seus principais
tipos no Brasil e no mundo e seu potencial
agropecuário.
5. Compreende os processos físico-químicos que
deram origem à atmosfera terrestre.
5.1. Percebe e interpreta a estrutura físicoquímica da atmosfera terrestre.
5.2. Avalia e analisa a interface homem/natureza
a partir dos principais fenômenos atmosféricos (chuva ácida, efeito estufa, ilhas de Calor, inversão térmica, El niño e La niña).
5.3. Discute e analisa as interferências do modo
de produção capitalista no geossistema atmosférico, percebendo suas implicações no
cotidiano social.
5.4. Compreende, tecnicamente, os conceitos
climatológicos de tempo e clima.
5.5. Percebe elementos físico-químicos específicos (umidade, temperatura e pressão) como
agentes fundamentais na estruturação do
clima no globo.
5.6. Entende os diferentes fatores que influenciam na formatação e padronização climática
(vegetação, relevo, massas de ar, correntes
marinhas, urbanização, latitude, as massas
continentais e oceânicas e a estrutura e dinâmica orbital da Terra).
5.7. Compreende, interpreta e estabelece elos
entre os diferentes tipos climatobotânicos no
Brasil e no mundo.
5.8. Identifica os principais tipos climatobotânicos
do território brasileiro.
5.9. Compreende a estrutura e a dinâmica climática, discute, criticamente, o planejamento
urbano e a preservação ambiental no Brasil.
5.10. Compreende a gênese, estrutura e dinâmica das massas de ar como agentes importantes de definição climática no Brasil e no
mundo.
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6.

Identifica e caracteriza os principais domínios vegetais do território brasileiro.

6.1. Identifica os principais biomas do planeta.
6.2. Caracteriza os principais biomas do planeta.
6.3. Identifica as principais características das
vegetação brasileira.
6.4. identifica os principais tipos de vegetação
existentes no território brasileiro.
6.5. Identifica e caracteriza os principais domínios vegetais do território brasileiro.
7. Identifica os elementos de um rio;
7.1. Caracteriza as bacias hidrográficas do Brasil;
7.2. Compara e interpreta mapas, tabelas, gráficos e outras formas de linguagem e seleciona dados quantitativos sobre a hidrografia
brasileira.
7.3 Conhece o projeto de transposição do Rio
São Francisco;
7.4. Analisa os prós e contras do citado projeto.
7.5. Compreende a importância e a necessidade
dos mares para a produção econômica dos
países litorâneos;
7.6. Identifica as correntes marítimas;
7.7. Identifica e caracteriza as porções do relevo
submarino.
8.

Compreende os conceitos demográficos e
utiliza-os para análise do crescimento vegetativo mundial e nacional.
8.1. Analisa as teorias demográficas e se posiciona diante delas.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
Dinâmica da população brasileira.

9.

Crescimento migratório no Brasil.

9.1.

Migrações
interregionais e internas no
Brasil.

9.2.
9.3.

Estrutura etária e ocupacional.
Urbanização.
9.4.
Urbanização do Brasil.
Recursos naturais.
Impactos ambientais I:
Poluição atmosférica,
camada de ozônio,
efeito estufa, chuva
ácida, inversão térmica
e ilhas de calor.
Impactos ambientais II:
Poluição hídrica e lixo
urbano.

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Desertificação.
10.6.
Impactos
ambientais
III: Ecossistemas do
Brasil.

10.7.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
Lê e interpreta gráficos, tabelas e pirâmides
etárias e estabelece relação entre elas e a
realidade social do país.
Compreende a influência da economia na
distribuição da população pelos setores de
atividade.
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.
Compreende os fatores responsáveis pelo
surgimento das cidades.
Analisa o modelo de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
Identifica os principais conceitos urbanos.
Analisa os espaços urbanos como elementos de contradições e oportunidades
Evidencia as aglomerações urbanas como
uma tendência mundial.
Analisa a urbanização brasileira e as suas
implicações.
Compreende a rede urbana brasileira como fruto de uma imensa desigualdade.
Analisa a formação da cidade do Salvador
e a sua importância para o país.
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Geografia dos conflitos.

11.

Agricultura.

11.1.

Agricultura brasileira.

11.2.

Produção agropecuária do Brasil.

11.3.

Indústria.

11.4.

Industrialização brasileira.
11.5.
Energia.
Fontes de energia do
Brasil.
Transportes e comunicação.

11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
12.
12.2.
12.3.
12.4.

12.5.
12.6.

Mapeia os principais recursos minerais
brasileiros e seu aproveitamento pela atividade industrial.
Conceitua: energia, fontes de energia, natureza e recursos naturais.
Reconhece a importância das fontes de
energia e matérias-primas para a sociedade contemporânea.
Relaciona as fontes de energia mais consumidas no mundo.
Estabelece relação entre a posse e controle
das principais fontes energéticas da atualidade e a questão do poder e conflitos internacionais.
Debate as vantagens e desvantagens das
principais fontes de energia utilizadas na
atualidade, inclusive as alternativas.
Identifica e analisa a matriz energética
brasileira.
Estabelece uma relação entre os recursos
energéticos e o poder internacional.
Compreende o cenário histórico que provocou as crises do petróleo;
Analisa os efeitos das crises do petróleo
para a economia mundial;
Relaciona os eventos que resultaram na
Revolução Industrial.
Conhece os fatores locacionais da indústria
ontem e hoje.
Identifica e classifica os diferentes tipos de
indústrias existentes na atualidade.
Caracteriza a Terceira Revolução Industrial
como um dos principais marcos da sociedade pós-industrial, que afetou especialmente a questão do trabalho.
Analisa a economia brasileira antes e depois do advento da indústria.
Relaciona os surtos industriais brasileiros
com as crises econômicas internacionais
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12.7. 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.
12.8. Analisa e discute o modelo de industrialização brasileiro, o endividamento e a dependência externa do país.
13.
13.1.
13.2.
13.3.

13.4.
13.5.

Contextualiza os anos 1990, enfatizando as
mudanças mundialmente observadas do
capitalismo.
Compreende a interdependência social e
espacial das atividades econômicas, bem
como sua complementaridade.
Identifica e caracteriza os diferentes tipos
de oligopólios: trustes, cartéis e holdings;
Compreende os modelos de produção
industrial, taylorista fordista e toyotista e a
consequência deles para o mundo do trabalho.
Identifica e caracteriza as várias modalidades de organização do sistema financeiro
internacional.
Analisa as razões históricas do crescimento
econômico de alguns países, com destaque
para a Índia e a China.

14.

Caracteriza os diferentes meios de transporte e compreende sua importância para
a economia local e mundial.
14.1. Identifica e caracteriza o sistema de transportes no Brasil;
14.2. Conhece a evolução histórica dos sistemas
rodoviário, hidroviário, aéreo, ferroviário,
marítimo e ferroviário no Brasil;
14.3. Conhece a evolução histórica dos sistemas
rodoviário, hidroviário, aéreo, ferroviário,
marítimo e ferroviário nos países centrais e
periféricos.

lfa-2018-diversos-0321052018-3ª EM-GUIA

120

HISTÓRIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
FRENTE 1
1. História Antiga
Clássica: Grécia e
Roma
1.1 Evolução política
da Grécia Antiga
1.2 A sociedade grega
na Antiguidade
1.3 Evolução política
de Roma
1.4 Evolução social de
Roma, crise e fim
do Império Romano
1.5 A cultura grecoromana

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
1.1. Conceitua e caracteriza a cidade-Estado.
1.2. Estabelece comparações entre o governo e a
sociedade de Esparta e Atenas.
1.3. Identifica as causas dos conflitos sociais em
Atenas.
1.4. Relaciona as lutas de classe em Atenas ao
surgimento de diferentes experiências políticas.
1.5. Diferencia o processo democrático antigamente e hoje.
1.6. Percebe semelhanças e diferenças na democracia da Grécia Antiga e do Brasil hoje.
1.7. Compreende o que é uma constituição e sua
importância.
1.8. Compreende o significado do termo cidadania e visualiza esse conceito na ação diária.
1.9. Compreende a diferença entre democracia
política, social e econômica.
1.10. Percebe a presença do legado grego na
sociedade contemporânea.
1.11. Percebe o papel da mulher nas sociedades
antigas e estabelece comparação com a mulher na atualidade
1.12. Compreende o conceito de república na
antiguidade romana.
1.13. Percebe permanências e mudanças do
termo república ao longo da história.
1.14. Adota uma postura de respeito e cuidado
com os espaços públicos (res publica – coisa pública) – ampliação do conceito de cidadania ativa.
1.15. Localiza espacial e temporalmente as sociedades que se desenvolveram em torno da
Bacia Mediterrânea.
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1.16. Identifica o domínio e expansão dos romanos a partir da Península Itálica.
1.17. Diferencia os momentos da história política de
Roma.
1.18. Problematiza as relações sociais intrínsecas
da sociedade romana em seus aspectos
mais significativos.
1.19. Compreende a importância da política do
“Pão e Circo” na Roma Antiga e seus desdobramentos na atualidade.
1.20. Compreende e distingue religião e religiosidade.
1.21. Compreende e explica a relação religião e
poder na antiguidade
1.22. Compreende que a sociedade é formada
por pessoas pertencentes a grupos étnicosociais distintos, possuidores de cultura e
histórias próprias, igualmente valiosas,
construtoras de suas histórias. (Lei n°
11.645/08)
1.23. Reconhece diversidade religiosa como riqueza: ênfase na experiência brasileira e
soteropolitana (sincretismo).
1.24. Correlaciona o imperialismo romano com
as formas de imperialismo da atualidade.
1.25. Compreende o processo de transformação
da sociedade romana, a partir da necessidade de deslocamento.
1.26. Relaciona a xenofobia no mundo antigo e
na atualidade como resultado de alterações econômicas e políticas.
1.27. Identifica os fatores que contribuíram para
a crise do Império romano.
1.28. Compreende a relação das invasões bárbaras com a decadência do Império Romano.
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2. Idade Média
2.1 O feudalismo na
Europa Ocidental
2.2 A Igreja medieval

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Baixa Idade Média
/ Idade Moderna
3.1 Baixa Idade média
3.2 Cultura medieval
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Reconhece o processo de transformação
da Europa Ocidental para a formação do
feudalismo.
Relaciona elementos de permanência e
fusão
entre
as
culturas
romanogermânicas.
Identifica o processo de descentralização
política no feudalismo, identificando rupturas e permanências nas sociedades.
Reconhece a importância do papel político
e ideológico da Igreja no mundo feudal.
Caracteriza os aspectos econômicos, políticos sócio-culturais e religiosos do Império
Bizantino.
Identifica o aspecto político-religioso do
movimento cruzadista e sua importância
na transformação da Europa.
Percebe o choque de culturas entre o Oriente e o Ocidente e suas consequências.
Compreende a relação das Cruzadas com
a crise do sistema feudal.
Caracteriza o processo de Renascimento
Comercial durante a Baixa Idade Média.
Relaciona o surgimento da burguesia com
o ressurgimento do comércio e as transformações sociais, políticas, econômicas e
culturais ocorridas no período.
Identifica as razões que explicam o ressurgimento das cidades medievais.
Compreende a importância das Feiras Medievais para o desenvolvimento de várias cidades
europeias.
Relaciona o fanatismo religioso da época
feudal e suas manifestações na atualidade.
Reconhece a importância das corporações
de ofício como também a exploração no
mundo do trabalho.
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4.

Absolutismo –
Apogeu do Estado
nacional

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

Mercantilismo e
colonialismo do
século XVI

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

Identifica a construção de sistemas ideológicos desde a Antiguidade Oriental até a
Atualidade como suporte para justificativa
do poder dominante, de forma panorâmica.
Relaciona o fortalecimento político do monarca com o absolutismo e suas teorias.
Define e caracteriza as monarquias absolutistas e as formas de governo despóticas
e tiranas.
Correlaciona as características do absolutismo monárquico com o sistema econômico mercantil.
Estabelece relações entre o absolutismo e
as formas de governo da atualidade.
Discute conceitos e caracteriza a política
econômica mercantilista.
Reconhece a política mercantilista como
uma prática econômica do processo de
transição do feudalismo para o capitalismo.
Compara o Mercantilismo com globalização da economia.
Reconhece e caracteriza o mercantilismo
como política econômica dos Estados Nacionais Europeus em suas diferentes modalidades.
Identifica a configuração do sistema colonial dos tempos modernos como um projeto mercantilista associado ao Estado Absolutista.
Contextualiza o Brasil no quadro geral da
economia mercantilista europeia.
Percebe a adoção da política econômica
Mercantilista pelo Estado Absolutista nos
tempos modernos, identificado com Antigo
Regime, apresentando tal articulação como
uma transposição do medievalismo feudal
para o capitalismo comercial.
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6.

Renascimento
cultural

6.1.

Identifica as origens políticas, econômicas
e culturais do Renascimento Cultural.
6.2. Identifica as características do movimento
renascentista.
6.3. Analisa os efeitos do Renascimento para a
conjuntura de transformações naquele período de transição na Europa.
6.4. Apresenta e discute conceitos e significações
do movimento Renascentista na Europa Ocidental e compara com a produção científica
no Continente Africano antes da chegada do
europeu colonizador.
6.5. Identifica as características do Renascimento e estabelece relações com a produção
ética, estética e científica da Idade Média.
6.6. Analisa o processo revolucionário desencadeado pelo movimento renascentista no
que diz respeito a mudanças de comportamento e na mentalidade do homem europeu.
6.7. Compreende as transformações culturais
ocorridas no período da modernidade, suas continuidades e rupturas.
6.8. Analisa a produção artística do período
renascentista como um veículo de propagação das transformações em curso.
6.9. Analisa e estabelece uma relativização dos
padrões culturais ocidentais, e dos conceitos de desenvolvimento e de civilização.
6.10. Analisa e relaciona o desenvolvimento da
nova cultura e sua correspondência com as
necessidades da burguesia.

7.

Reforma Protestante e Contrarreforma Católica

7.1.
7.2.

Entende o movimento reformista como
resultante das transformações gerais da
Europa Moderna.
Relaciona as razões de ordem religiosa,
política, econômica e cultural que explicam
o surgimento das novas interpretações do
cristianismo.
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7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

Analisa os questionamentos religiosos que
abalaram o poder da Igreja romana e suas motivações e implicações.
Identifica e analisa as várias religiões surgidas a partir da Reforma Protestante e sua
relação com o contexto histórico.
Identifica o Movimento Protestante como
origem histórica do surgimento de novas
igrejas cristãs no Ocidente.
Percebe a relação do avanço do capitalismo com o advento do Calvinismo.
Identifica os novos movimentos religiosos
da atualidade e a organização das novas
igrejas estabelecendo relações com o contexto social, político e econômico que vivemos
Explica e analisa a Contra Reforma ou
Reforma Católica caracterizando seus princípios e objetivos.

FRENTE 2
1.

A expansão marítima e a conquista
da América

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

Analisa as grandes navegações como parte constitutiva do contexto da afirmação do
Modo de Produção capitalista.
Relaciona a expansão marítima com as
transformações da Europa nos séculos XIV
a XVI e reflete acerca da ideia de “descobrimento”.
Analisa criticamente a disputa por continentes e oceanos.
Destaca a importância do pioneirismo de
Portugal e Espanha no processo da expansão marítima.
Analisa as razões do expansionismo marítimo tardio de outros países, em relação a
Portugal, dentro do contexto do capitalismo comercial.
Compara a conquista do espaço extraterrestre com a expansão.
Analisa a África e a Ásia no contexto da
expansão marítima europeia.
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1.8.

Desenvolve uma visão crítica acerca do
conceito de colonialismo e colonização.
1.9. Identifica as transformações culturais provocadas pelo contato com o estrangeiro.
1.10. Reconhece o projeto ultramarino europeu
como um movimento de globalização
econômica.
1.11. Estabelece um quadro comparativo entre o
projeto ultramarino do Estado Absolutistamercantilista com o processo de globalização econômica do Estado Neoliberal da
atualidade.

2.

A conquista da
América Portuguesa

3.

História social dos
povos indígenas e
africanos na América Portuguesa

2.1. Reflete sobre a noção de “conquista” e “descobrimento”, colonialismo e colonização.
2.2. Desenvolve uma postura crítica em relação ao eurocentrismo e aos valores etnocêntricos dos europeus sobre os povos
brasileiros.
2.3. Compreende as razões do “retardamento”
de Portugal em relação à colonização da
América.
2.4. Identifica os principais fatores que levaram
Portugal a decidir pela colonização das
terras americanas.
Identifica reflexivamente as características
2.5.
sociais, econômicas, políticas e culturais
que marcaram a posse portuguesa do território americano.
2.6. Reflete criticamente, através da atualidade,
o sentido histórico da colonização portuguesa na América.
3.1.
3.2.

Identifica os grupos étnicos e indígenas
no litoral e interior.
Caracteriza o processo de conquista da
América e suas implicações para os povos
nativos.
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4.

Economia agroexportadora brasileira e o complexo
açucareiro

3.3.

Caracteriza a ação dos principais grupos
que contribuíram para a conquista do território brasileiro.

4.1.

Reflete sobre a estrutura da economia
pré-colonial e suas principais características na exploração do pau-brasil;
Analisa a administração colonial organizada pelo Estado Português.
Reflete sobre a estrutura da economia colonial e suas principais características na
produção da cana-de-açúcar.
Analisa os elementos básicos que caracterizam a atividade pecuária no Brasil colonial.
Analisa o contexto histórico da conquista
holandesa no território português na América.
Identifica as consequências da expulsão
dos holandeses.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5.

6.

A mineração no
período colonial e
as atividades subsidiárias

Formação territorial brasileira

5.1.
5.2.
5.3.

6.1.
6.2.
6.3.

Identifica o contexto histórico em que se
desenrolou a corrida em direção ao ouro.
Caracteriza a sociedade mineradora.
Analisa a política colonial voltada para a
administração das minas e seus reflexos
na crise do sistema colonial.
Identifica os processos socioeconômicos
que auxiliaram na ocupação da parte
central da colônia.
Analise criticamente o papel dos bandeirantes na ocupação territorial
Compreende os aspectos políticos e
econômicos na assinatura do Tratado de
Madri
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7.

As revoltas coloniais – movimentos
nativistas e emancipacionistas

7.1.

7.2.

7.3.

8.

Período joanino e
a transição para a
Independência

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9.

A construção do
Estado – política e
economia no Primeiro Reinado e
As lutas pela conquista da independência política
das colônias das
Américas espanhola e portuguesa

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

Analisa os aspectos socioculturais, políticos e econômicos do cenário internacional que influenciaram no processo de crise do Antigo Sistema Colonial.
Identifica criticamente o contexto socioeconômico e político que influencia o processo de independência da América Latina.
Identifica os processos das revoltas nativistas e separatistas, caracterizando as
consequências para o cenário da independência do Brasil.
Identifica as razões da chegada da Família Real para o Brasil.
Percebe criticamente os interesses ingleses
com o governo Joanino.
Analisa as ações políticas, econômicas,
sociais e culturais do período Joanino.
Analisa o processo de independência do
Brasil no cenário nacional e Internacional, percebendo os projetos em disputa.
Compreender as ideologias que serviram
de base para os processos de Independência.
Verificar o processo de independência,
comparando com a independência do
Brasil.
Caracteriza criticamente o governo de D.
Pedro I.
Analisa os elementos de contestação à
política centralizadora de D. Pedro I.
Identifica os fatores que levaram ao
isolamento político de D. Pedro I.
Analisa o primeiro Reinado e a abdicação
de D. Pedro I nos rumos da História política do Brasil.
Relaciona o período do primeiro Reinado
com a atual realidade brasileira.
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10. O período regencial e os grupos
sociais em conflito
na construção da
nação

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

11. A estrutura política do Segundo
Reinado

11.2.

12. Economia e sociedade no Segundo
Reinado

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

13. A política externa
no Segundo Reinado
Novas formas de
dependência externa

13.1. Identifica as bases da política internacional
do Império e seus efeitos para o regime
monárquico.
13.2. Identifica as causas políticos, econômicas
e territoriais na disputa territorial no sul do
continente
13.3. Identifica os impactos políticos e sociais da
Guerra do Paraguai.

Identifica e compreende o cenário político
do Brasil no II Reinado.
11.3. Analisa criticamente os aspectos do chamado Tempo Saquerema.
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
FRENTE 1
8.0 Revoluções inglesas – Da Guerra
Civil à Revolução
Gloriosa
9.0 O Século das Luzes:
9.1 Revoluções científicas do século XVII
9.2 Iluminismo

10. Revolução Industrial – Da revolução tecnológica ao capitalismo industrial

INDICADORES DE APRENDIIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
8.1. Identifica as origens das revoluções inglesas no século XVII.
8.2. Analisa os efeitos das citadas revoluções
no contexto mundial.
9.1. Analisa a nova mentalidade, que conduz o
pensamento científico, baseada na razão.
9.2. Analisa o conjunto de ideias básicas que
caracterizam o Iluminismo.
9.3. Relaciona os interesses burgueses com o
movimento Iluminista, na crítica ao antigo
Regime.
9.4. Identifica as principais ideias da escola
fisiocrática e do liberalismo econômico.
10.1. Analisa o significado histórico da Revolução Industrial.
10.2. Identifica as características das novas formas de crescimento e da produção econômica.
10.3. Reflete sobre as consequências da Revolução Industrial e a racionalidade capitalista.
10.4. Reflete criticamente sobre o contexto da
luta-de-classes no Modo de Produção Capitalista e os desafios da classe trabalhadora na atualidade.
10.5. Identifica, a partir da teoria e da prática, o
papel da luta dos trabalhadores como fundamental para os avanços sócio-políticos
conseguidos ao longo dos anos.
10.5. Caracteriza a 2ª fase da Revolução Industrial.
11.1. Analisa a presença da colonização de
exploração e de povoamento na formação
das 13 colônias.
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11. Revolução Americana – Da independência à construção do
império americano

12. Revolução Francesa

13. Era Napoleônica –
A consolidação do
Estado liberal burguês
× Congresso de Viena

11.2. Analisa o processo de independência das
13 colônias.
11.3. Relaciona Iluminismo com o processo de
independência.
11.4. Identifica o papel da burguesia no processo da Independência dos EUA.
11.5. Reflete sobre os pontos fundamentais da
Constituição dos EUA, em especial do federalismo e dos escravos.
12.1. Caracteriza os elementos estruturais do
Antigo Regime, identificando as transformações ideológicas e socioculturais ocorridas neste período.
12.2. Relaciona as condições socioeconômicas
da França absolutista ao desenvolvimento
do pensamento revolucionário iluminista
dos diversos setores sociais: sans-culottes,
burgueses, mulheres, etc.
12.3. Identifica as ações revolucionárias que
nortearam a construção do Estado Burguês.
12.4. Caracteriza as várias fases da Revolução
Francesa, discutindo as novas estratégias e
projetos dos setores burgueses.
12.5. Analisa o significado histórico da Revolução Francesa.
13.1. Identifica o projeto político, econômico e
social do Estado napoleônico, relacionando às origens dos ideais burgueses.
13.2. Compreende criticamente a necessidade
da construção do mito na consolidação de
um projeto histórico.
13.3. Identifica a reação conservadora aristocrática, apontando o seu projeto políticomilitar em busca da restauração do Antigo
Regime.
13.4. Critica o projeto da Santa Aliança frente à
falência do Antigo Regime.
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14. Analisar sumariamente e resumidamente o pensamento revolucionário do século
XIX
a. A França no século
XIX – Da Primavera
dos Povos (1848) à
Comuna de Paris
(1871)
b. Ideias Socialistas
15. A Inglaterra e os
Estados Unidos no
século XIX

16. Analisar sumariamente e resumidamente a política
das nacionalidades – As unificações italiana e
alemã

14.1. Compreende as origens e as características das revoluções liberais de 1830 e
1848 na França.
14.2. Identifica e compreende as ideias socialistas do século XIX.
14.3. Analisa a Comuna de Paris no contexto do
movimento operário do século XIX.

15.1. Compreende as causas e as consequências da guerra civil nos EUA.
15.2. Explica os fatores que contribuíram para a
colocação dos EUA
15.3. entre as principais potências capitalistas.
15.4. Caracteriza o perfil imperialista estadunidense.
15.5. Identifica as principais Áreas de Influência
dos EUA no final do século XIX e no início
do século XX.
15.6. Reconhece a importância da Emenda Platt
no processo de submissão de Cuba ao
domínio estadunidense.
16.1. Reconhece o processo de unificação alemã
e italiana como reflexo do desenvolvimento industrial contemporâneo.
16.2. Relaciona a unificação da Alemanha e da
Itália com os interesses ligados ao desenvolvimento do capitalismo nesses países.
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FRENTE 2
14. A crise do Segundo Reinado

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

15. O processo de
formação da Primeira
República.

15.1 Identifica os grupos e as concepções de
República em disputa após a proclamação.
15.2 Analisa criticamente a formação dos símbolos republicanos.
15.3 Compreende criticamente o caráter liberal
da Constituição de 1891
15.4 Explica as bases políticas da luta entre civis e
militares no governo de Deodoro da Fonseca e na 1ª parte da República Velha.
15.5 Identifica o fenômeno do Encilhamento e os
seus resultados na economia brasileira.

16.O domínio oligárquico na República
Velha.

16.1 Analisa a Política dos Governadores como
um dos principais elementos da dominação
oligárquica.
16.2 Explica como a Política dos Governadores se
desdobrou na política, do café-com-leite.
16.2 Explica as relações entre o setor exportador
em geral e o processo de industrialização.
16.3 Identifica como a Primeira Guerra Mundial
prejudicou o café e incentivou a industrialização, simultaneamente.
16.4 Explica a economia da borracha na história
da 1ª República.

17. Os grupos sociais
em conflito na Primeira
República.

17.1 Identifica os aspectos socioeconômicos nas
causas das revoltas no campo e cidade.
17.2 Identifica os interesses dos grupos envolvidos nas revoltas.
17.2 Analisa criticamente as revoltas como lutas
pela cidadania na Primeira República.
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18. A crise da República Velha e o golpe de
1930.
19.Era Vargas – governo provisório e
constitucional

20. O Estado novo no
Brasil – industrialização, urbanização,
transformações sociais
e trabalhistas

21.

A formação da
República Liberal

22. Do apogeu à crise
da República Liberal

18.1 Identifica os fatores da crise da república
oligárquica.
18.2 Caracteriza e analisa criticamente o fenômeno do tenentismo.
19.1. Analisa a importância do Varguismo para a
burocratização estatal.
19.2. Correlaciona o Brasil agrário e urbano na
Era Vargas
19.3. Analisa os limites do Populismo em relação
à democratização do Estado brasileiro.
20.1 Identifica os campos ideológicos – integralismo, comunismo e nacionalismo – envolvidos no golpe de 1937.
20.2 Analisa criticamente a legislação trabalhista
de Vargas pós-1937.
20.3 Reflete sobre a construção simbólica em
torno de Getúlio Vargas durante o Estado
Novo.
20.4 Identifica os impactos da 2ª Guerra Mundial no governo de Vargas.
20.5 Analisa criticamente o modelo nacionaldesenvolvimentista do período.
20.6 Reflete criticamente sobre o Movimento
Queremista.
21.1 Identifica os principais aspectos dos governos liberais\populistas entre 1947-1964
21.2 Analisa os aspectos econômicos dos governos populistas
21.3 Compreende os significados do segundo
governo de Getúlio Vargas
22.1 Analisa criticamente o papel dos militares
durante o período liberal
22.2 Identifica os campos ideológicos envolvidos
durante o período
22.3 Caracteriza os principais aspectos socioconômicos a partir de 1960.
22.4 Analisa criticamente as tensões durante os
governos de Jânio Quadros e João Goulart.
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3ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)

CONTEÚDOS
FRENTE 1
17. Neocolonialismo
ou Imperialismo

17.1.

18. Primeira Guerra
Mundial e o mundo após a Primeira Guerra – Os
efeitos da guerra,
os tratados de paz

18.1.
18.2.

Contextualiza o Imperialismo na perspectiva dos séculos XIX, XX e XXI.
17.2. Caracteriza as formas de dominação
imperialista.
17.3. Analisa o discurso ideológico feito pelos
países centrais e pelos periféricos na dinâmica neocolonialista.
17.4. Identifica, nos discursos ideológicos neocoloniais, as matrizes biológicas, filosóficas e religiosas..
17.5. Analisa as permanências e rupturas das
ações racistas no Brasil e no mundo.
17.6. Analisa a Conferência de Berlim como
marco no processo imperialista na África;
17.7. Reconhece o impacto da política imperialista dos países ricos sobre a América Latina.
17.8. Analisa as condições de desenvolvimento
da nação japonesa.
17.9. Contextualiza o Break-up Chinês.
17.10. Analisa o papel do Império Russo na
correlação de forças das potências industriais.

18.3.
18.4.
18.5.

Contextualiza a Primeira Guerra Mundial.
Relaciona Revolução Industrial e Primeira
Guerra Mundial.
Caracteriza as fases da Primeira Guerra
Mundial.
Infere que a Primeira Guerra teve origem,
também, em disputas étnico-religiosas.
Percebe os elementos responsáveis pela
mudança de mentalidade nas primeiras
décadas do século XX.
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18.6.
18.7.
19. A Revolução Russa (Bolchevique) e
a formação da
URSS

19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
19.8.

20.

A Europa PréGuerra:
Crise de 1929
(Grande Depressão)

20.1.

20.2.
20.3.
20.4.
20.5.

Compreende a Segunda Guerra Mundial
como continuação da luta iniciada no século XIX.
Identifica os elementos responsáveis pela
ascensão estadunidense no pós-guerra.
Reconhece a estrutura político-econômica
e social da Rússia pré-revolucionária no
contexto ocidental capitalista.
Relaciona a Rússia pré-revolucionária
com os pressupostos do materialismo histórico.
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.
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.
Critica o processo de concentração de
capitais ocorrido no início do século XX.
Identifica os fatores geradores da crise de
demanda de 1922.
Explica e analisa a crise de 1929.
Analisa as implicações da crise na perspectiva da instalação de estados intervencionistas.
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21.
Os sistemas
totalitários na Europa do século XX –
Nazifascismo, franquismo e salazarismo;

20.6.

Correlaciona a crise do início do século
XX com as do início do século XXI.

21.1.
21.2.
21.3.

Caracteriza o fascismo.
Critica o fascismo.
Analisa o caráter metapolítico do fascismo.
Diferencia o fascismo italiano do fascismo alemão.
Percebe a preocupação do grande capital
com o “perigo vermelho” no mundo pósguerra.
Analisa o Tratado de Versalhes (1919) e as
consequências políticas, ideológicas, econômicas e sociais na Alemanha pósguerra.
Relaciona os estudos das teorias racistas
da 2ª metade do século XIX com o contexto entreguerras.
Compara nazismo e neonazismo.

21.4.
21.5.
21.6.

21.7.
21.8.
22.
Os antecedentes da Segunda
Guerra – O início e
as crises pré-guerra

22.1.

Identifica os antecedentes da segunda
guerra mundial.

23. Segunda Guerra
Mundial – Fases,
desenvolvimento e
desfecho do conflito

23.1.

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

23.2.
23.3
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Conteúdos a serem
lecionados na forma
de aulas interdiscipliinares:
24. Guerra Fria
24.1. O mundo após
a Segunda
Guerra – Guerra
Fria
24.2. O capitalismo
no Primeiro
Mundo – Estados Unidos, Europa Ocidental
e Japão
24.3. O mundo socialista – Da URSS
pós-1945 à CEI
24.4. Revolução Chinesa – Da ascensão de Mao
Tsé-tung à Primavera de Pequim (1989)
24.5. Revolução Cubana e o foco
revolucionário
na América Latina
24.6. Descolonização
asiática e a desobediência civil.
25. Conflitos no
Oriente Médio –
Instabilidades,
contradições e
interesses ocidentais

Conteúdos a sere
em lecionados na forma de aulas
interrdisciplinares:
24.1.
24.2.
24.4.
24.5.
24.6.
24.7.
24.8.

Identifica os antecedentes da Guerra Fria
Identifica os Planos de reestruturação
econômica, além das Alianças Militares.
Analisa o papel dos movimentos no século XX.
Percebe a preocupação mundial em torno das disputas ideológicas e beligerantes entre capitalistas e socialistas.
Reflete sobre as políticas de paz e seus
alcances entre os EUA e a URSS.
Analisa a Descolonização afro-asiática no
contexto da Guerra Fria.
Reflete sobre os alcances da Revolução
Chinesa e a orientação política mantida
na contemporaneidade

25.1. Definir Geográfica, cultural e historicamente
o Oriente Médio;
25.2. Analisar a importância do petróleo para a
economia, a sociedade, os elementos de
poder e os conflitos da região.
2.5.3. Identificar os grupos étnicos e religiosos
que formam as diversas populações.
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25.1. Conflitos árabeisraelenses – Da
formação do Estado de Israel
ao imperialismo
no Oriente

25.4. Verificar a importância do Islã para a formação cultural e os conflitos estabelecidos
na região.
25.5. A Criação do Estado de Israel e suas consequências.
25.6. Verificar os conflitos entre Israel e suas políticas imperialistas e os povos árabes ou
arabizados.
25.7. Analisar a influência do mundo Ocidental e
do Capitalismo sobre os conflitos da região.
25.8. Analisar os conflitos entre os povos Árabes.

26. Descolonização
africana – As
emancipações
tardias e a autodeterminação dos
povos

26.1. Analisar o processo de emancipação dos
povos e nações africanas.
26.2. Verificar a Influência dos EUA e da URSS
nesse processo, ainda no contexto da Guerra Fria.
26.3. Analisar as consequências, econômicas,
sociais, culturais e políticas para as diversas
nações e populações africanas.

27. O fim da Guerra
Fria e a Nova Ordem Mundial
27.1. Movimentos
culturais no mundo
ocidental e seus impactos na vida política
e social

27.1. Contextualizar o Mundo Pós-Guerra Fria.
27.2. Analisar a nova realidade política: multipolar x unipolar.
27.3. Conceituar Globalização.
27.4. Verificar os efeitos sociais, econômicos e
culturais do fim da Guerra Fria.
27.5. Analisar os novos conflitos políticos e militares.
27.6. Identificar os problemas sociais, políticos,
culturais, étnicos, nacionais, econômicos
desta nova era.
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FRENTE 2
23. A estrutura política
do governo civilmilitar

23.1.
23.2.
23.3.
23.4.
23.5.

23.6.
23.7.
24 O milagre econômico em tempos de
ditadura
25 A crise do governo
ditatorial e o processo
de abertura política

Conteúdos a serem
lecionados na forma
de aulas interdiscipliinares:
26. A República Nova
e o Governo Sarney

Conceitua o termo Ditadura dentro do
contexto do período.
Identifica e conceitua os grupos envolvidos
no golpe de 1964.
Analisa criticamente a estrutura política e
econômica pelos governos militares.
Critica o Golpe Militar e as violências contra o Estado Democrático de Direito no Brasil no século XX.
Compreende as diferenças entre Democracia Liberal, Ditadura Civil e Militar, além do
Nacionalismo exaltado no Brasil no século
XX.
Identifica as principais estruturas do sistema
de repressão do Estado.
Identifica os campos ideológicos e suas
lutas.

24.1. Relaciona o crescimento econômico do
Brasil do século XXI com o referente ao “Milagre Econômico Brasileiro”.
25.1. Analisa criticamente o processo de abertura política.
25.2. Identifica os grupos políticos envolvidos no
processo de anistia política.
25.3. Analisa criticamente os processos de Diretas-Já e a transição para o governo civil.
25.4. Analisa a Redemocratização e a permanência do conservadorismo na política nacional
Conteúdos a serem lecionados na forma de aulas
interdisciplinares:
26.1 Analisa a Nova República como uma nova
fase da democracia e de uma republica
cidadã.
26.2 Identifica os principais aspectos da Constituição de 1988.
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26.3

Analisa criticamente o pluripartidarismo e
as eleições de 1989.

27 O Brasil atual – Do
Governo Collor ao
Plano Real

27.1 Identifica os principais aspectos dos planos
econômicos e a luta contra a inflação.
27.2 Identifica os principais aspectos envolvendo o impeachment de Collor.
27.3 Analisa criticamente a criação do plano
Real na história econômica da República.

28 O Brasil atual –
Governo FHC, Governo Lula e Governo
Dilma

28.1
28.2
28.3.
28.4
28.5

Conceitua o neoliberalismo como política
de Estado.
Identifica os principais aspectos do governo de FHC durante os dois mandatos.
Correlaciona os Governos de Fernando
Henrique Cardoso e Luis Inácio “Lula” da
Silva.
Identifica os principais aspectos do governo de Luis Inácio Lula da Silva.
Analisa criticamente os programas sociais
e o modelo de desenvolvimento dos governos de Lula e Dilma.
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FILOSOFIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
1.1 Define Filosofia, a partir de suas origens etimológicas e do seu significado existencial.

1.

O que é Filosofia?

2.

Origem da Filosofia

2.1 Descreve as etapas do surgimento da filosofia.
2.2 Discute as teorias a respeito do surgimento da
filosofia.
2.3 Identifica os principais conceitos e pensadores
do período pré-socrático.

3.

Atitude filosófica

3.1 Compara a atitude filosófica com outras formas de ver o mundo.

4.

A influência de
Platão e Aristóteles na Filosofia
ocidental

4.1 Identifica os principais aspectos do pensamento de Platão e Aristóteles, relacionandoos a conceitos usados hodiernamente.

5.

Ética e moral

5.1 Discute i problema ético, a partir da contribuição de diversos pensadores da história da
filosofia.

6.

Juízo moral e
utilitarismo

6.1 Compara os conceitos de juízo moral e utilitarismo, apoiado na tradição filosófica.

7.

Sujeito e objeto do
conhecimento.

7.1 Compara diversas teorias epistemológicas,
identificando-as a partir de correntes e pensadores.

8.

Sentidos, razão,
realidade e experiência

8.1Discute diversas teorias epistemológicas a
partir das ferramentas adequadas ao conhecimento
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2ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)

CONTEÚDOS
09. Liberdade – Teoria e prática.

9.1

10. Direitos humanos
e sociais

10.1 Identifica situações em que os direitos humanos são respeitados ou desrespeitados.

11. Indivíduo e sociedade

11.1. Identifica as primeiras tentativas da filosofia
no sentido de caracterizar o homem como
ser social.

12. Ser social – Gênero, respeito e
tolerância

12.1. Compara diversos discursos a respeito da
questão de gênero.

13. Visões de mundo
– Sagrado, profano, transcendência e imanência

13.1 Identifica os principais filósofos preocupados
com o caráter sagrado da experiência humana.
13.2 Compara a consciência mítica com a consciência filosófica.

14. Ciência e religião

14.1 Identifica aspectos próprios do discurso religioso, distinguindo-os do discurso científico,
reconheço o valor de cada âmbito discursivo.

15. Alienação e razão
instrumental

Relaciona os conceitos de liberdade com as
experiências pessoais e coletivas;
Compara as ideias de liberdade com as
9.2
atitudes livres de pessoas e comunidades.

15.1 Discute as principais teorias ligadas ao conceito de razão instrumental.

16. Cultura e sociedade

16.1 Compara diversos discursos relativos à cultura e à sociedade.

17. História e Filosofia

17.1 Relaciona as contribuições da Filosofia com
os pensadores de diversas épocas.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
18. Origem da linguagem

19. Linguagem, conhecimento e poder
20. Estado natural e estado
civil
21. Regimes políticos
22. Ideologia
23. Tecnologia e a sociedade da informação
24. Meios de comunicação
de massa
25. Tecnologia e poder
26. Arte – Dos gregos à
indústria cultural
27. Tradição e inovação

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
18.1 Identifica elementos que constituem a
linguagem humana e a difere da comunicação animal.
18.2 Discute a origem da linguagem.
19.1 Critica os usos da linguagem como
instrumento de poder.
20.1 Relaciona a teoria política da Idade
Moderna com a formação dos Estados
nacionais.
21.1 Compara os diversos modelos de Estado, relacionando-os aos diversos modos de produção.
22.1 Discute o conceito de ideologia, a partir das análises marxianas.
23.1 Discute a importância da tecnologia e
da ciência na sociedade contemporânea.
24.1 Critica os mecanismos dos meios de
comunicação de massa.
25.1 Relaciona os efeitos da tecnologia com
o exercício do poder na sociedade
globalizada.
26.1 Relaciona e compara diversos parâmetros de beleza, a partir das noções
de belo e beleza herdadas da tradição
filosófica.
27.1 Discute questões ligadas à tradição
cultural, confrontando com o discurso
e as reais necessidades de inovação.
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SOCIOLOGIA
1ª UNIDADE

1. O surgimento de
uma ciência da sociedade

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
1.1. Comte e o positivismo.
1.2. O empirismo de Durkheim.
1.3. Fatos sociais.

2. Sociologia marxista
e sociologia weberiana

2.1. Marx e a revolução.
2.2. Materialismo dialético.
2.3. A sociologia de Weber.

3.

3.1. Intelectuais e sociólogos brasileiros

CONTEÚDOS

A sociologia
Brasil

no

4. Sociedades e modos
de produção I

4.1. Modo de produção comunal ou primitivo.
4.2. Modo de produção asiático.

5. Sociedades e modos
de produção II

5.1. Modo de produção escravista.
5.2. Modo de produção feudal.
5.3. Modo de produção capitalista.

6. Capital e trabalho

6.1. A divisão social do trabalho (perspectiva de
Marx)
6.2. A divisão social do trabalho (perspectiva de
Durkheim)

7. A organização do
trabalho no século
XX

7.1. Os operários e as condições de trabalho nas
fábricas brasileiras.
7.2. Tempo e trabalho.

8. Globalização e novos
intercâmbios
sociais.

8.1. A era da globalização.
8.2. Globalização e a conformação de territórios
sociais.

9. A aldeia global e o
seu reverso.

9.1. A desmontagem do Estado de bem estar
social.
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
10. Relações de poder
e sociedade.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
10.1. O que é o poder e quem o regula?

11. Formas de poder
e sua influência
no cotidiano.

11.1. Instituições de poder.
11.2. Cotidiano e poder.

12.

Diferenças, desigualdades sociais
e violência.

12.1. Diferença entre as pessoas.
12.2. Preconceito.
12.3. Violência.

13.

Estratificação e
classes sociais.

13.1. Sociedades de castas.
13.2. Sistemas de estamentos.
13.3. Estratificação x desigualdades sociais.
13.4. Desigualdade no mercado de trabalho.

14. Interações sociais
e vida cotidiana.

14.1. Instituições sociais e redes de sociabilidade.

15.

A sociedade do
indivíduo.

15.1. Aprofundando pensamento.

16.

Cultura: definições.

16.1. Cultura e diversidade.
16.2. Cultura e ciência.
16.3. Subcultura.

17. A cultura brasileira sob o olhar da
sociologia.

17.1. O que faz o Brasil, Brasil?

18. Cultura e contracultura.

18.1. Contracultura.
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3ª UNIDADE

19. Ideologia.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
19.1. Tipos de ideologia.

20. Indústria cultural e
sociedade.

20.1. Indústria cultural como campo do saber.
20.2. Apropriação Cultural

21. A indústria da
cultura segundo
Adorno e
Horkheimer.

21.1. A teoria crítica da sociedade.

22. Direitos e cidadania.

22.1. A cidadania ao longo da história.
22.2. Cidadania e direitos segundo Marshall.
22.3. Participação política e democracia.

23. Cidadania e direitos humanos.

23.1. Declaração Universal dos Direitos Humanos.

24.

Sociologia dos
movimentos sociais.

24.1. Movimentos Sociais.

25.

Movimentos sociais e sociedade.

25.1. Sociologia e os Movimentos Sociais.

26.

Urbanização e
meio ambiente

26.1. Sociologia Urbana.

27.

Cidade e cultura
urbana

27.1. Vizinhos e internautas.
27.2. Sociedade e meio ambiente.

CONTEÚDOS
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS E REDAÇÃO

LÍNGUA PORTUGUESA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)

Linha teórico--metodológica:
1.

Produção de Leitura
(Compreensão, interpretação, crítica e intertextualidade)

Produção de Leitura (Compreensão, interpretação,
crítica e intertextualidade)
As práticas para desenvolver
competências e habilidades
envolvem:
a) Atribuição de sentidos ao
texto a partir de marcas
linguísticas e/ou formais,
analisando a seleção de
ideias significativas, implícitos, relações semânticolexicais, elementos coesivos, estrutura do gênero
textual, fatos linguísticos,
relações lógico argumentativas/organização de
ideias.
b) Leitura/ estudo de textos
em linguagem verbal,
não-verbal, mista, oral e
escrita nos gêneros textuais diversos (ficcionais
e não-ficcionais).
Os aspectos tipológicos:
narração, descrição, argumentação, exposição e
instrução são estudados
dentro dos gêneros textuais
selecionados para a série.
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• Em classe: textos dos
livros didáticos adotados
e outros selecionados pelo(a) professor(a).
• Extraclasse: textos selecionados pelo aluno para
a pasta Coletânea e as
obras literárias.
1.0. Produção de Leitura
(Compreensão / Análise, Interpretação, Crítica e Intertextualidade).
1.1. Seleção de ideias significativas/organização
de ideias (ideia central
e outras que a fundamentem).

O professor verificará se o aluno:
1.1. Compreende, analisa, relaciona, interpreta e
critica as ideias de um texto, selecionando as
que são significativas, observando os fatores
da textualidade/ organização de ideias: COERÊNCIA/COESÃO
(Estruturação
lógicosemântica de um texto para que palavras e
frases componham um todo significativo para
os interlocutores); PROGRESSÃO (Soma/ ordenação de ideias sem repetição); CONTINUIDADE (ligação entre as ideais); GRAU DE
INFORMATIVIDADE, refletindo sobre valores
humanos/contexto sócio-histórico.
1.1.1. Expressa-se oralmente com clareza, entonação e articulação de ideias adequadas, revelando os conceitos básicos da textualidade:
coerência e coesão textual.
1.1.2. Participa em situações de intercâmbio oral
que requeiram: ouvir com atenção, intervir
sem sair do assunto tratado, formular e responder perguntas, explicar e ouvir explicações, manifestar e acolher opiniões, adequar
as colocações às intervenções precedentes,
propor temas.
1.1.3. Analisa e interpreta no contexto de interlocução, reconhecendo recursos expressivos das
linguagens, adequando o discurso ao nível
de conhecimento prévio de quem ouve, adequando a linguagem às situações comunicativas mais formais que acontecem na escola
para apresentar exposição oral com a mediação da(o) professora(or), usando suporte
escrito.
1.1.4 Compreende a ORALIDADE como uma prática
social interativa que se apresenta sob variados
gêneros textuais, observando os elementos
que compõem as marcas da oralidade: a)
Linguísticos (repetição, correção, tomada de
turno de fala, hesitação, reiteração, truncamento, variedade linguística); b) Não linguístico (gestos, expressões faciais, corporais); c)
Prosódicos (entonação, pausa, tons de voz,
alongamento de vogais, ritmo, velocidade, ênfase).
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1.1.5 Intertextualiza com linguagens diversas, construindo esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana universal.
1.2.

Implícitos (pressupostos, subentendidos,
ideologia, polifonia,
intertextualidade), inferências, fatos e opiniões, contextualidade, características de
estilo, variações linguísticas.

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.
1.2.1. 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.
1.2.2. Relaciona valores e sentidos veiculados em
um texto não-ficcional e/ou analítico/opinativo com suas condições de produção, diferenciando uma mesma informação
divulgada por diferentes fontes e em diferentes veículos de comunicação.
1.2.3. Relaciona as possíveis intencionalidades do
autor e as diferenças de sentido consequentes do seu lugar social (relação de força) e da
época em que o texto foi produzido.
1.2.4. Utiliza as diversas linguagens na compreensão, análise, interpretação e crítica do texto,
relacionando informações verbais com informações de ilustração, fato, pintura, desenho, gráfico, tabela, etc.
1.2.5. Seleciona,
organiza
e
interpreta
dados/informações/ideias para propor soluções a
partir de uma situação-problema relacionada à
temática.
1.2.6. Compara as opiniões/pontos de vista em
dois textos sobre o mesmo tema.
1.2.7. Compreende, a partir da percepção de variação linguística, os valores sociais nela implicados, avaliando a adequação ou inadequação de determinados registros em diferentes
situações de uso da língua.

lfa-2018-diversos-0321052018-3ª EM-GUIA

151

1.2.8. Avalia mudanças na imagem do locutor e do
interlocutor (modalidade oral e escrita, marcas
dialetais, jargão, gíria) analisando o efeito de
sentido consequente de uma transgressão intencional ou involuntária aos padrões ortográficos
ou morfossintáticos da modalidade escrita.
1.2.9. Compreende, em um texto, a relação entre
um fato e uma opinião relativa a este fato.
1.2.10 Amplia o acesso a informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das identidades, provocada por relações étnico-raciais.
1.3. Relações semânticolexicais (sinonímia, antonímia, conotação/polissemia e denotação e variações linguísticas).

1.4. Elementos coesivos e o
seu valor semântico no
contexto. (Mecanismos
de textualidade: coesão
nominal e verbal).

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). Avalia as
variações linguísticas como recurso expressivo 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.
1.3.2. Incorpora palavras “novas” ao seu vocabulário
ativo, usando-as adequadamente em várias possibilidades de sentido.
Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de elementos coesivos, reconhecendo seus mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.
1.4.1. Estabelece relação entre os recursos coesivos,
operadores argumentativos usado pelo autor e
sua estratégia argumentativa (organização da
macroestrutura semântica e a articulação entre
ideias/relações lógico-semânticas).
1.4.2. Estabelece relações entre parte de um texto a
partir de mecanismos de concordância verbal
e nominal.
1.4.
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1.4.3. Analisa as relações sintático-semânticas em
segmentos do texto e na progressão temática
(temporalidade, gradação, disfunção, explicação, causalidade, conclusão, comparação, oposição/ contraposição, exemplificação, retificação).
1.4.4. 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.
1.5. Estrutura do gênero
textual, suas características estáveis e aspectos tipológicos: narrar,
relatar, argumentar/
dissertar, expor, descrever e a organização
de ideias: a coerência
interna/ textualidade, a
progressão, o grau de
informatividade (Mecanismos de enunciação:
quem fala e como fala).

1.5. Atribui sentidos aos textos, identificando /
compreendendo o gênero textual como ação
sócio-discursiva para agir sobre o mundo e dizer o mundo, percebendo suas funções sociais, reconhecendo a estrutura e características
estáveis dos gêneros em estudo (prosa e/ou
verso) e os aspectos tipológicos (os componentes internos dos gêneros: narrar, relatar, argumentar/dissertar, expor e descrever).
1.5.1 Analisa o gênero textual, reconhecendo:
- o aspecto tipológico NARRAR como representação de uma mimese de ação através de
criação de enredo no domínio do verossímil
(Cultura literária ficcional).
- o aspecto tipológico RELATAR como representação pelo discurso de experiências vividas, situadas no tempo (Documentação e
memorização das ações humanas).
- o aspecto tipológico ARGUMENTAR/ DISSERTAR como sustentação, refutação e negociação de tomada de posição (Discussão de
problemas sociais controversos).
- o aspecto tipológico EXPOR como apresentação textual de diferentes formas dos saberes
(transmissão e construção de saberes).
- o aspecto tipológico DESCREVER como regulação mútua de comportamentos/ procedimentos (instruções e prescrições).
1.5.2 Compara diferentes textos, construindo um
desencadeamento de processo do fortalecimento de identidades e historicidade negada
ou distorcida.
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1.6. Fatos linguísticos na
construção do texto, o
efeito de sentido, a relação sintáticosemântica, o efeito estilístico e o paralelismo
sintático e semântico.

1.6.

1.7.

1.7.

Relações lógicoargumentativas/os tipos de argumentação
(raciocínio): causalidade, demonstração,
pontos positivos e
negativos, comparação, analogia, método dedutivo e indutivo.

Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático-semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.
1.6.1. Faz reflexão sobre o uso de recursos linguísticos em relação ao contexto em que o texto é
constituído elementos em relação ao contexto
em que o texto é constituído, elementos de referência pessoal, temporal, espacial, registro
linguístico, grau de formalidade, seleção lexical, tempos e modos verbais.
Compreende a relação lógico-semântica
entre os argumentos de um texto causalidade, comparação, pontos positivos e negativos, demonstração, analogia, método dedutivo e indutivo).
1.7.1. Estabelece relação entre o modo de exposição e a estratégia argumentativa do autor,
avaliando a progressão temática, a seleção/pertinência dos argumentos e a organização argumentativa / narrativa, papéis sociais.

Linha teórico-metodológica:
2.0. Produção Textual
As práticas para desenvolver
competências e habilidades
são:
a) Produção de leitura, analisando a estrutura do gênero textual, a organização de
ideias, a textualidade
/coerência interna/recursos
expressivos (continuidade,
progressão, nãocontradição, articulação de
argumentos/ coesão), o
estilo, as relações lógicoargumentativas
(os tipos de raciocínio) e
a informatividade.
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b) Planejamento do texto a
partir da compreensão da
proposta temática —
1a e 2ª produções : Escrita
da 1ª versão
seguida de
intervenções e autoavaliação/ atividade de reestruturação e reescrita.
3ª Produção:
Gêneros textuais a serem
produzidos durante o ano
letivo (selecionados/ divididos por unidade), a depender dos projetos de leitura.
2.1. Plano de texto para
respostas de questões discursivas.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.2. Texto dissertativo/argumentativo

2.2.

Identifica o problema proposto ou a situação apresentada a partir da semânticaverbal (“comandos” verbais).
Seleciona os princípios gerais, leis, conceitos e sistemas de interpretação (o conteúdo), aplicáveis à situação proposta.
Define os aspectos mais relevantes do conteúdo que devem ser destacados.
Escolhe um modo ou método de abordagem da situação (tipo de raciocínio/ organização).
Formula a resposta com linguagem adequada à área do conhecimento que é objeto da questão/avaliação a microestrutura.
Compreende a produção de texto dissertativo/ argumentativo não só como escrita de
ideias com natureza expositiva, mas também a sua seleção, pressupondo pertinência ao tema e ordenação, num exercício de
raciocínio lógico, segundo o objetivo a que
se propõe.
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2.2.1. Texto dissertativo/argumentativoestruturação

2.2.1.

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.2. Texto dissertativo/argumentativo
Paragrafação.

2.2.2.

2.2.2.1

2.2.3. Texto dissertativo/argumentativo – Organização de ideias / Coerência
interna / Textualidade.

2.2.3.

2.2.3.1Organização de
ideias/ Continuidade.

2.2.3.1

2.2.3.2 Organização de
ideias/Não-contradição.

2.2.3.2

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.
Planeja e produz textos dissertativos/ argumentativos, observando que a sua estrutura
vai depender do raciocínio escolhido, da
delimitação do tema e da quantidade/
qualidade das informações.
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.
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”.
Escreve parágrafos dissertativos em que é
possível retirar uma ideia central e depois
selecionar duas ou três que possam ajudar
a fundamentar o tema.
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.
Avalia a continuidade de um texto, percebendo a ligação entre as ideias (o “fio de
raciocínio”) e se o que vai sendo exposto/argumentado em cada parágrafo está
compatível com todo o conteúdo.
Avalia a existência de contradição ou não,
observando na sequência discursiva o que
é dito em certo momento e o que é dito
depois, ou o que não coincide com a realidade.
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2.2.3.3 Organização de
ideias/ Articulação de argumentos/ coesão.

2.2.3.4Organização de
ideias/ Progressão.

2.2.3.5Paralelismo sintático
e semântico.

2.2.3.6Informatividade.

2.2.3.7Senso comum.

2.2.3.2.1 Avalia o texto observando a sua unidade,
se é possível extrair uma ideia central clara
e objetiva, se todas as ideias lançadas no
texto se relacionam com essa ideia central.
2.2.3.3 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.
2.2.3.4 Avalia a progressão textual, observando a
soma de ideias novas que se vão adicionando umas às outras através de comentários e de novos tópicos.
2.2.3.4.1 Avalia na progressão textual se a introdução é repetida, retomando, sem acrescentar dados, a tese em outras palavras.
2.2.3.4.2 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.
2.2.3.5 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).
2.2.3.6 Avalia a informatividade de um texto, observando a capacidade de acrescentar ao conhecimento do leitor informações novas e
inesperadas.
2.2.3.7 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 sem comprovação
científica e com possibilidade de haver fundo preconceituoso.
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2.2.3.7.1 Avalia os argumentos tidos como senso
comum (conjunto de opiniões tão geralmente aceitas que as opiniões contrárias
são rejeitadas).
3.0. Comunicação, linguagens e língua.
3.0.1. Linguagens

3.0.1.

3.0.1.1.

3.0.1.2.

3.0.1.3.

3.0.1.4.
3.0.1.5.

3.0.1.6.
3.0.2.Língua Portuguesa

3.0.2.

Compreende e utiliza diferentes linguagens como meio de expressão, informação e comunicação em situações intersubjetivas.
Coloca-se como protagonista no processo
de produção/recepção de ideias, sentimentos e sensações em situações que
exigem graus de distanciamento e reflexões sobre contextos e estatutos dos interlocutores.
Analisa, interpreta e aplica recursos expressivos das linguagens, relacionando
textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura
das manifestações, de acordo com as
condições de produção/ recepção (intenção, época, local, interlocutores, participantes da criação e propagação de ideias e escolhas, tecnologias disponíveis,
etc.).
Recupera, pelo estudo prévio, as formas
instituídas no imaginário coletivo, o patrimônio representativo da cultura e das
classificações preservadas e divulgadas
no eixo temporal e espacial.
Articula as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos.
Compreende e usa os sistemas simbólicos
de diferentes linguagens como meios de:
organização cognitiva da realidade pela
constituição de significados, expressão,
comunicação e informação.
Compreende as funções da linguagem
como intenção do locutor/autor.
Compreende a língua Portuguesa como
língua e integradora da organização de
mundo e da própria identidade.
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3.1. Fatos linguísticos
As práticas para desenvolver
competências e habilidades
envolvem: compreensão do
fato linguístico na perspectiva da enunciação (a partir
do texto/contexto), observando o valor semânticodiscursivo-estilístico, o efeito
de sentido, identificando-o e
classificando-o (Estudo do
fato linguístico na construção
do texto).
3.1.1. O signo linguístico

3.0.2.1. Respeita e preserva as manifestações da
Língua Portuguesa utilizadas por diferentes grupos sociais em suas esferas de socialização.
3.0.2.2. Compreende a LP em suas variações como
instrumento de acesso a informações, a
outras culturas e grupos sociais.
3.0.2.3. Reconhece e considera a língua portuguesa
como fontes de formação discursiva para
a lusofonia, representando simbolicamente os processos históricos e sociais de
expressão de sentidos, emoções e experiências de nossa identidade.

3.1.1.1.
3.1.1.2.

3.1.2 Semântica e estilo

3.1.2

3.1.3. Sinonímia e antonímia

3.1.3.

3.1.4. Campo semântico,
hiponímia e hiperonímia.

3.1.4.

Compreende o signo linguístico como
unidade básica da linguagem verbal.
Compreende e reconhece e utiliza os
processos de formação de palavras na
construção dos sentidos do texto.
Compreende a semântica como parte da
gramática que estuda os aspectos relacionados ao significado de palavras/enunciados, analisando os efeitos de
sentido na construção do estilo/texto.
Avalia e escolhe palavras de sentidos
aproximados e de sentidos contrários que
podem ser substituídos uma pela outra
em diferentes contextos.
Utiliza as relações semântico-lexicais na
interpretação de temas subjetivos e objetivos de propostas de produção.
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3.1.4.1

3.1.5. Figuras de linguagem
3.1.5.1. Processo metafórico

3.1.5.2. Processo metonímico

Compreende e utiliza, a construção do
texto, palavras pertencentes a um mesmo
campo semântico, observando o hopônimo como palavra de sentido mais específico e o hiperônimo como palavra de
sentido mais genérico.
3.1.4.2. Reconhece as relações semântico-lexicais
como elementos de coesão textual.
3.1.5.
Compreende e utiliza figuras de linguagem como forma de expressividade.
3.1.5.1. Compreende o processo metafórico como
forma importante recurso da expressão
comparação, metáfora, prosopopeia,
personificação, animismo, reificação,
alegoria.
3.1.5.2. Compreende o Processo metonímico como importante recurso de expressão metonímia, sinédoque, perífrase, antonamásia.

3.1.5.3. Antítese e paradoxo

3.1.5.3.

3.1.6. Polissemia

3.1.6

3.2. Ambiguidade

3.2.

5.0. Conhecimento de Literatura
5.1. Teoria literária: conceito, função, níveis de linguagem, denotação e conotação, funções da linguagem,
gêneros literários, o texto
literário
e
não-literário,
diferenças: prosa, poesia,
poema.
Reflexão durante o processo
ao trabalhar os conteúdos.

Compreende a oposição conotativa como
importante recurso de expressão (antítese, paradoxo, ironia, antífrase, litotes...)
Compreende a polissemia como propriedade que uma palavra tem de apresentar
vários/”novos” sentidos a depender do
contexto.
Analisa a ambiguidade, identificando a
duplicidade de sentidos que pode haver
em um enunciado/texto, diferenciando-a
como recurso expressivo ou problema de
construção.

5.0.

Identifica as marcas ideológicas subjacentes
da produção ficcional como provedoras da
interação entre tais produções, o conceito de
arte e visões de mundo dos autores/artistas
veiculados a partir dela.
5.0.1. Produz, a partir da leitura analítica de textos
literários, verbais e não-verbais, produção de
sentido inerentes à constituição da produção
literária (época, local, interlocutores, ideias
significativas, ideologia subjacente).
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5.1 Quinhentismo
Diálogos possíveis: Identidade e suas versões (Modernismo)

5.1.1 Analisa a ideologia subjacente aos contextos
viabilizados na Paraliteratura como produto
de um juízo de valor atrelado aos modelos
de pensamento eurocêntrico.
5.1.2 Entende os mecanismos da ideologia Eurocêntrica como extensão de uma busca de
modelo de Identidade e uma série de reflexões acerca do brasileiro médio de hoje.

5.2 Barroco
Diálogos Possíveis: O Universo Profano- Bahia de
Todos os Santos

5.2.

5.3 Arcadismo
Diálogos Possíveis: O Simples e as Sociedades de
Consumo

5.3.1 Reconhece as marcas ideológicas que recorrem aos valores clássicos e iluministas diante
dos valores racionais evocados pelo século
das Luzes;
5.3.2 Reconhece e analisa as marcas linguísticas
pertencentes ao universo de contracultura, inferindo, a partir da produção de leitura, as
marcas linguísticas, temáticas, estilísticas e
concepções de mundo que caracterizam os
textos árcades
5.3.3 Analisa os efeitos de sentido a partir de determinados fatos linguísticos encontrados nos
textos árcades estudados;

5.4 Romantismo
Diálogos Possíveis: A Topografia Nacional até Macunaíma, o senso estético da
Morte e Cadernos Negros

5.4.1 Reconhece as marcas ideológicas que caracterizam o Romantismo, diante de um novo
modelo político-econômico forjados pela
ideologia da Revolução Industrial e da Revolução Francesa;

Analisa e interpreta as marcas ideológicas
que explicitam o universo ideológico e conflitos hedonistas que envolvem a visão de
mundo barroca;
5.2.1 Reconhece e analisa as marcas linguísticas
que caracterizam o universo setecentista,
percebendo, na produção de leitura acerca
de textos na época, as produções estilísticas,
cultistas e/ou conceptistas.
5.2.2 Analisa efeitos de sentido encontrados em
fatos linguísticos que compreendem e enunciam os textos barrocos estudados.
5.2.3 Compara e distingue, por meio da intertextualidade, textos barrocos com textos de outros
momentos literários ou temporais.
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5.4.2 Reconhece, analisa e distingue, por meio das
marcas linguísticas, temáticas e estilísticas, os
textos de cada geração específica, bem como
as suas conduções temáticas e/ou estilísticas.
5.4.3 Analisa os efeitos de sentido a partir de determinados fatos linguísticos encontrados nos
textos árcades estudados;
5.4.4 Reconhece, compara e distingue as prosas
urbana, regionalista, indianista.
5.4.5 Relaciona o universo narrativo de autores do
séc. XIX com o estilo de época que refletiam/denunciavam os estereótipos e clichês
sociais;
5.4.6 Compara e distingue, por meio da intertextualidade, textos românticos com textos de outros momentos literários ou temporais.

2ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)

CONTEÚDOS
2.3. Texto dissertativo/
argumentativo (tipos de
introdução).

2.4.Texto
dissertativo/
argumentativo – tipo de
raciocínio - causalidade.
2.4.1. Tipo de raciocínio Demonstração.

2.3.

Planeja e produz parágrafos de introdução
para textos dissertativos/argumentativos, fazendo uso de procedimentos diferentes: formulação de uma tese (afirmação geral sobre o
assunto/consideração histórico-filosófica), uma
interrogação, um exemplo, uma citação, um
roteiro ou uma narração.
2.3.1. Reescreve parágrafos de introdução que apresentam problemas quanto à estruturação, encontrando outra forma possível de estruturálos, garantindo suas unidades de sentido.
2.4.
Avalia e produz texto com a possibilidade de
utilizar o raciocínio por causalidade, buscando,
em relação ao tema proposto, razões, consequências, críticas, concluindo o texto com uma
sugestão ou uma síntese.
2.4.1 Avalia e produz texto com a possibilidade de
utilizar o raciocínio por demonstração, observando a apresentação do tema com seu respectivo ponto de vista na introdução, a explicação da tese sendo feita com fatos concretos,
evitando fazer resumos de argumentos na
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2.4.2. Tipo de raciocínio Pontos positivos e negativos/ comparação e contraste.

2.4.3. Tipo de raciocínio argumentação.
2.4.4. Tipo de raciocínio contra-argumentação.

2.4.5. Tipo de raciocínio Método dialético.

2.4.6. Método dedutivo.

2.4.7. Método indutivo.

abordagem inicial do texto e os parágrafos do
desenvolvimento se iniciando não com ideias
(causa, consequência ou crítica), mas com fatos.
2.4.2. Avalia e produz texto com a possibilidade de
utilizar o raciocínio por pontos positivos e negativos, observando a apresentação do tema
envolvendo vantagens e desvantagens, com a
tese na introdução e o desenvolvimento sendo
construído com uma argumentação por contraste (ora um aspecto positivo, ora um negativo).
2.4.2.1Avalia e produz textos com possibilidade de
utilizar o raciocínio numa sequência associativa por comparação e contraste, apresentando
contrastes de comportamentos, valores, estatísticas, fatos históricos etc.
2.4.3. Avalia e produz textos com possibilidade de
usar a argumentação, expressando um ponto
de vista sobre um assunto com finalidade de
persuadir.
2.4.4. Avalia e produz textos com possibilidade de
usar a contra-argumentação, com exposição
de um ponto de vista discordando de determinado assunto/ opinião (rebatendo argumentos).
2.4.5. Avalia e produz textos com possibilidade de
utilizar o método dialético, observando que a
enunciação da tese pode ser constituída em
mais de dois parágrafos, ocorrendo daí em diante uma antítese que significa uma exposição
de ideias ou de argumentos contrários ao exposto na tese, negando-se e construindo uma
síntese como conclusão.
2.4.6. Avalia e produz textos com possibilidade de
utilizar o método indutivo, observando que o
mesmo se desenvolve de premissas gerais para uma conclusão específica, exercitando o silogismo.
2.4.7. Avalia e produz textos com possibilidade de
utilizar o método dedutivo, observando que o
mesmo se desenvolve a partir de proposições
particulares, procurando chegar a uma conclusão geral.
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2.5. Texto dissertativo/
argumentativo (tipos de
desenvolvimento).

2.5.

2.6. Texto dissertativo/
argumentativo (tipos de
conclusão).

2.6.

2.6.1.

3.3. Revisão morfossintaxe
(classes gramaticais, termos da oração).

3.3.
3.3.1.

3.3.2.
3.4. Processos de formação de períodos na modalidade escrita formal (valor
semântico dos conectivos
coordenativos e subordinativos adverbiais).

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

Avalia, planeja e produz textos observando os
tipos de raciocínio e a possibilidade de construir o desenvolvimento utilizando:
• exemplificação (definição/exemplo);
• definição de um conceito;
• alusão histórica para explicar algo do presente a partir de um ou mais fatos do passado,
comparando com a realidade atual;
• causa e consequência do fato em discussão;
• citação de trechos ou de fala com argumentos que possam comprovar a tese construída;
• problema/solução;
• comparação/oposição.
Planeja e produz textos dissertativos/ argumentativos, elaborando conclusões a partir de alguns procedimentos: síntese, agregação, proposta, pergunta e surpresa.
Avalia os textos, observando se o último parágrafo
“amarra” as ideias desenvolvidas, reconhecendo
que pode acrescentar dados novos decorrentes do
que foi dito no desenvolvimento.
Reconhece as relações morfossintáticas na
construção dos efeitos de sentidos no texto.
Identifica as relações morfológicas na construção dos sintagmas verbais e nominais, reconhecendo os valores semânticos e estilísticos
das classes gramaticais no contexto.
Compreende as relações sintático-semântica
na construção das orações/enunciados verbais, avaliando os efeitos de sentido no texto.
Analisa as relações sintático-semânticas, na
modalidade escrita formal, em segmentos do
texto, construindo a reorganização interna de
períodos, observando o valor semântico dos
conectivos coordenativos e subordinativos adverbiais.
Estabelece relação entre os recursos coesivos e
operadores argumentativos usados pelo autor
e sua estratégia argumentativa, avaliando a
coerência.
Avalia a propriedade do uso de recursos sintáticos na estratégia de argumentação do autor
(paralelismo, enumeração, inversão, intercalação, coordenação, subordinação, omissão
etc.).
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3.4.3.

Estabelece as relações entre as diferentes
partes do texto a partir dos elementos de coesão relacional na construção dos períodos.
3.4.4. Identifica as relações semânticas estabelecidas
pelos marcadores de coesão relacional para a
estratégia argumentativa do autor em texto
analíticos/opinativos.
5.0. Conhecimento de
Literatura
5.1. Teoria literária: conceito, função, níveis de
linguagem, denotação e
conotação, funções da
linguagem, gêneros literários, o texto literário e nãoliterário, diferenças: prosa,
poesia, poema.
Reflexão durante o processo ao trabalhar os conteúdos.
5.2 Realismo/ Naturalismo/ Parnasianismo/ Simbolismo

Identifica as marcas ideológicas subjacentes da
produção ficcional como provedoras da interação entre tais produções, o conceito de arte e
visões de mundo dos autores/artistas veiculados a partir dela.
5.0.1. Produz, a partir da leitura analítica de textos
literários, verbais e não-verbais,
produção de sentido inerentes à constituição da
produção literária (época, local, interlocutores,
ideias significativas, ideologia subjacente).

5.0.

5.2.1 Reconhece as marcas ideológicas que caracterizam a concepção positivista corroborando
uma abordagem racional e sem laço afetivo da
realidade do séc. XIX em romances realistas,
naturalistas e na poesia parnasiana.
5.2.2 Reconhece, analisa e distingue, por meio das
marcas linguísticas, temáticas e estilísticas dos
textos realistas, naturalistas e parnasianos de
autores estudados;
5.2.3 Analisa efeitos de sentido a partir de determinados fatos linguísticos encontrados nos textos
das escolas aferidas no séc. XIX;
5.2.4 Relaciona o universo narrativo de autores do
séc. XIX com o estilo de época que refletiam/denunciavam os estereótipos e clichês sociais;
5.2.5 Compara e distingue, por meio da intertextualidade, textos barrocos com textos de outros
momentos literários ou temporais.
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5.3 Pré-Modernismo
Diálogos Possíveis: A Tendência de Um País fechado em si mesmo

5.3.1 Reconhece as marcas ideológicas que refletem
a sociedade e o lugar de denúncia dos autores
do séc. XX (espaço temporal de 1902 a 1922)
diante do espírito finissecular desta época.
5.3.2 Reconhece e analisa, através das marcas linguísticas, temáticas e estilísticas, textos que recorrem às perspectivas de discurso de escolas
precedentes (Realismo, Determinismo, Positivismo);
5.3.3 Analisa efeitos de sentido a partir de determinados fatos linguísticos encontrados em textos
sob abordagem da escola estudada;
5.3.4 Compara e distingue, por meio da intertextualidade, textos pré-modernistas com textos de
outros momentos literários.

5.4. Modernismo: conceito
e origem, contextualização
histórica e sociocultural,
características temáticas e
estilísticas, produção artística (principais autores).

5.4.

Reconhece as marcas ideológicas que refletem o Modernismo como momento de ruptura com a tradição clássica e de valorização
do ilogismo e da subjetividade.

5.5. Vanguardas europeias: conceito e origem,
contextualização histórica
e sociocultural, características temáticas e estilísticas, produção artística
(principais autores).

5.5.

Reconhece e analisa, através das marcas linguísticas, temáticas e estilísticas, num enfoque dialógico, com textos representativos dos
ISMOS.
Analisa efeitos de sentido a partir de determinados fatos linguísticos encontrados nos textos representativos dos ISMOS.
Compara e distingue textos que caracterizam
os ISMOS com textos de outros momentos literários e históricos, percebendo as semelhanças e diferenças temáticas e estilísticas,
concepções de mundo e de sujeito, decorrentes do momento histórico de produção.

5.5.1.
5.5.2.

5.6. Semana de Arte Moderna:
Contextualização histórica
e sociocultural, características temáticas e estilísticas, produção artística
(principais autores), grupos modernistas e revistas.

5.6.

Reconhece as marcas ideológicas que caracterizam as profundas transformações na cultura
brasileira, na Semana de Arte Moderna.
5.6.1. Reconhece e analisa as marcas linguísticas,
temáticas e estilísticas que caracterizam os
textos da Semana de Arte Moderna (Semana
de 22).
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5.7. Primeira fase modernista
(geração de 22): características temáticas e estilísticas, produção artística
(Oswald
de
Andrade,
Mário de Andrade e Manuel Bandeira).

5.6.2.

Analisa efeitos de sentido a partir de determinados fatos linguísticos encontrados nos textos apresentados na Semana de Arte Moderna.

5.7.

Reconhece nos textos da primeira geração
modernista as bases de uma nova literatura
brasileira.
Compara e distingue textos da primeira geração modernista com textos de outros momentos literários e históricos, percebendo as semelhanças e diferenças temáticas e estilísticas, concepções de mundo e de sujeito, decorrentes do momento histórico de produção.

5.7.1.

3ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)

CONTEÚDOS
2.7. Carta argumentativa
/ carta aberta.

2.8. Resenha crítica

3.5. Pontuação: efeitos
semânticosestilísticos.

2.7.

Planeja e produz textos com intencionalidade
persuasiva, denunciando e analisando um assunto com objetivo de conscientizar e mobilizar.
2.7.1. Organiza a carta argumentativa com estrutura
semelhante à estrutura da carta pessoal (data,
vocativo, corpo do texto, expressão cordial de
despedida), sendo dirigida a um interlocutor
genérico, universal (com interlocução explícita).
2.8.
Produz resenhas críticas, relacionando adequadamente as informações sobre o objeto cultural com os argumentos que conduzem à opinião apresentada.
2.8.1. Produz resenhas críticas que trazem estratégias
de persuasão (considerando a descrição do objeto resenhado, a partir da observação do leitor
previsto, do contexto sócio-histórico, das marcas
linguísticas de intencionalidade) para fundamentação de um ponto de vista.
3.5.
Avalia e utiliza adequadamente a pontuação e
os efeitos semântico-estilísticos provocados pela
pausa e pela entonação (vírgula, ponto e vírgula, ponto, interrogação, exclamação, dois pontos, aspas, parênteses, travessão e reticências).
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3.6. Colocação pronominal.
3.7. Concordância verbo
nominal.

3.8.

Regência
nominal

verbo-

5.0. Conhecimento de
Literatura
5.1. Teoria literária: conceito, função, níveis de
linguagem, denotação e
conotação, funções da
linguagem, gêneros literários, o texto literário e
não-literário, diferenças:
prosa, poesia, poema.
Reflexão durante o processo ao trabalhar os
conteúdos.
5.7. Segunda fase modernista (geração de 30).
5.7.1. A prosa de 30 (o
Regionalismo): conceito e
origem, contextualização
histórica e sociocultural,
características temáticas e
estilísticas,
produção
artística: José Américo de

3.6.

Conhece e problematiza as normas de colocação pronominal segundo a variedade padrão
da língua, comparando-as com outras variantes
sociolinguísticas.
3.7.
Conhece e problematiza as normas de concordância verbo-nominal segundo a variedade
padrão da língua, comparando-as com outras
variantes sociolinguísticas.
3.7.1. 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.
38.
Conhece e problematiza as normas de regência verbo-nominal segundo a variedade padrão
da língua, comparando-as com outras variantes
sociolingüísticas (conhecendo e exercitando os
princípios que envolvem o fenômeno da crase).
3.8.1. 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.

5.7.

Reconhece as marcas ideológicas que caracterizam a sociedade da década de 30.
5.7.1. Reconhece e analisa as marcas linguísticas,
temáticas e estilísticas que caracterizam os textos da segunda geração modernista - prosa e
verso.
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Almeida,
Graciliano
Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego,
Jorge Amado, Érico Veríssimo.
5.7.2 A poesia de 30:
conceito e origem, contextualização histórica e
sociocultural, características temáticas e estilísticas, produção artística
(Cecília Meireles, Carlos
Drummond de Andrade e
Vinícius de Moraes).

5.8. A terceira fase modernista (geração de 45):
conceito e origem, contextualização histórica e
sociocultural, características temáticas e estilísticas, produção artística.

5.7.2. Analisa efeitos de sentido a partir de determinados fatos linguísticos encontrados nos textos
em prosa e verso da segunda geração modernista.
5.7.2.1.Identifica na produção da década de 30 o
romance regional, que falou de um Brasil pouco explorado.
5.7.2.2 Reconhece na poesia da segunda geração
modernista uma manifestação de inquietação,
de questionamentos.
5.7.2. . Compara e distingue textos, em prosa e verso,
da segunda geração modernista, entre si e com
textos de outros momentos literários e históricos, percebendo as semelhanças e diferenças
temáticas e estilísticas, concepções de mundo e
de sujeito, decorrentes do momento histórico de
produção.
5.8.
5.8.1.
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5

Reconhece as marcas ideológicas que caracterizam a sociedade da década de 40/45.
Reconhece e analisa as marcas linguísticas,
temáticas e estilísticas que caracterizam os textos de 45.
Analisa efeitos de sentido a partir de determinados fatos linguísticos encontrados nos textos
de 45.
Reconhece na poesia da terceira geração uma
renovação das formas de expressão.
Reconhece na prosa de 45 um trabalho inovador de linguagem.
Compara e distingue textos, em prosa e verso,
da terceira geração modernista, entre si e com
textos de outros momentos literários e históricos, percebendo as semelhanças e diferenças
temáticas e estilísticas, concepções de mundo e
de sujeito, decorrentes do momento histórico de
produção.
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5.9. As vanguardas nacionais:
Concretismo,
Práxis,
Processo.
5.10. Pós – modernismo:
Tropicalismo,
Poesia
Marginal, Poesia Engajada e Literatura Contemporânea

5.9.

Reconhece as marcas ideológicas que caracterizam as vanguardas nacionais.
5.9.1.
Reconhece e analisa as marcas linguísticas,
temáticas e estilísticas que caracterizam os textos concretistas, práxis e processo.
5.9.2. Analisa efeitos de sentido a partir de determinados fatos linguísticos encontrados nos textos
de vanguarda nacional.
5.9.3. Compara e distingue textos, em prosa e verso,
da vanguarda nacional, entre si e com textos de
outros momentos literários e históricos, percebendo as semelhanças e diferenças temáticas e
estilísticas, concepções de mundo e de sujeito,
decorrentes do momento histórico de produção.
5.10. Reconhece as marcas ideológicas que caracterizam a sociedade pós-modernista (contemporânea).
5.10.1. Reconhece e analisa as marcas linguísticas,
temáticas e estilísticas que caracterizam os textos pós-modernistas.
5.10.2. Analisa efeitos de sentido a partir de determinados fatos linguísticos encontrados nos textos
contemporâneos.
5.10.3. Identifica e reconhece o Pós-Modernismo como
o mais recente movimento cultural do Ocidente,
resultado basicamente das transformações econômicas e invenções na área das comunicações.
5.10.4. Reconhece em textos contemporâneos a mistura de tendências, fragmentação e visualização
da linguagem, a dispersão.
5.10.5. Compara e distingue textos, em prosa e verso,
do pós-modernismo, entre si e com todos de
outros momentos literários e históricos, percebendo as semelhanças e diferenças temáticas e
estilística, concepções de mundo e de sujeito,
decorrentes do momento histórico de produção.
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LÍNGUA INGLESA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. 0 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;
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 lógicoargumentar.

INDICADORES DE APRENDIIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudess)
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
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).
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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.
2.0 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
Structure (Fatos
linguísticos)
3.1. Pronomes

2.1- Reconhece as características de cada tipologia textual.
2.22.3- 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.

C

3.0

3.1.1 Compreende fatos relevantes no texto a
partir da identificação dos pronomes.

3.2 Personal Pronouns:
subject and object

3.2.1 Diferencia a posição dos pronomes sujeito
e objeto em contextos diversos.

3.3. Possessive adjectives and pronouns

3.31 Reconhece diferenças entre as funções adjetivas e pronominal.
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3.4 Pronomes Reflexivos

3.4.1

3.5 Pronomes recíprocos

3.5.1. Aplica as funções dos pronomes recíprocos em situações diferenciadas.

3.6.Present Continuous

3.6.1. Aplica a estrutura correta do present continuous e distingue o tempo e a ação.
3.6.2. Analisa a estrutura do present continuous
em textos.
3.6.3. Apropria-se das regras que norteiam a
conjugação dos "statives verbs".

3.7. Simple Present

3.7.1. Aplica a estrutura correta do simple present e distingue o tempo e a ação.
3.7.2. Analisa a estrutura do simple present em
textos.

3.8. Adverbs of frequency

3.8.1 Distingue os advérbios de frequência e
expressões adverbiais usadas nos tempos verbais em contextos variados.

3.9. Imperative

3.9.1. Analisa a estrutura do imperativo em textos.

3.10. Simple Past

3.10.1 Reconhece e emprega corretamente os
verbos no simple past.

3.11. Uses of the -ing
(noun, adjective,
verb)

3.11.1 Reconhece o sufixo -ING como formador
de verbos, substantivos e adjetivos.

4.0 Domínio Lexical
4.1. Vocábulos e Expressões
4.2. Falsos Cognatos

Aplica as funções dos pronomes reflexivos em situações diferenciadas.

4.1.1 Associa vocábulos e expressões de um texto
ao seu tema
4.2.1 Reconhece o significado dos falsos
cognatos em inglês
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4.3. Noun Phrases
5.0 Conteúdos Atitudinais

4.3.1 Identifica a estrutura nominal em inglês
formada por modificador(es) + substantivo.
5.1
5.2
5.3 Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade
de trabalhar / estar em grupo.
5.4
5.5
5.6
5.7
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.

P
R

D
R
D
V
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5.13 Desconstruir por meio de questionamentos
e análises críticas, 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

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6
6.7

Constrói atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações existentes.
Utiliza os seguintes critérios da organização de ideias: Coerência/coesão/textualidade, ordenação dos
argumentos, grau de informatividade e hierarquização de ideias.
Conhece os aspectos a serem avaliados na
microestrutura do texto: Fatos linguísticos,
ortografia e apresentação formal.
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.
Faz análise, síntese, comparação e avaliação de informações para investigar fatos
que já tenham ocorrido, localizando tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
F
Utiliza o método descritivo e analítico para
abordar/ comparar fato(s) em estudo,
apresentando informações sobre como o(s)
referido(s) ocorreu(rão).
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6.8
A
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.
D
6.10

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
O professor/a verificará se o/a aluno/a:

1. 0 Reading (produção de Leitura)
A- atribuíção 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;

1.1.1 Compreende, analisa, relaciona, interpreta
e critica as ideias de um texto, selecionando
as que são significativas e refletindo sobre
valores humanos/ contexto sócio-histórico.
1.2.1 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.
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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 lógicoargumentar

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.

1.3.1 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.
1.3.2. 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.
1.4.1 Infere em relação ao conteúdo/ contexto a
partir do valor sintático-semântico de elementos coesivos, reconhecendo seus mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.
1.5.1 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).
1.6.1 Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático- semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.
1.7.1 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.
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B) Planejamento do
texto: a partir da compreensão da proposta.
C) Escrita e restruturação do texto

3.0. Structure (Fatos
linguísticos)
3.12. Past Continuous

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.
3.12.1. Aplica a estrutura correta do past continuous e distingue o tempo e a ação.
3.12.2. Analisa a estrutura do past continuous
em textos.

3.13. Present Perfect

3.13.1. Reconhece a aplica corretamente a estrutura verbal do Present Perfect.
3.13.2. Reconhece e aplica corretamente os advérbios usados no Present Perfect.
3.13.3 Reconhece a estrutura e o uso do simple
past e present perfect analisando o contexto semântico.

3.14. Present Perfect
Continuos

3.14.1 Reconhece e aplica corretamente o Present Perfect Continuous.

3.15. Past Perfect

3.15.1 Aplica a estrutura correta do past perfect e
distingue o tempo e a ação.

3.16. Future tenses

3.16.1 Aplica a estrutura correta dos tempos
futuros e distingue o tempo e a ação.

3.17. Grau dos Adjetivos

3.17.1 Compreende ideias nos diferentes graus
de comparação por meio da estrutura
das palavras nos graus adjetivos.
3.18.1 Reconhece e aplica corretamente os indefinidos e quantificadores, diferenciando o
uso através dos substantivos contáveis e
incontáveis.

3.18. Indefinidos e
quantificadores
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3.19. Verbos Modais
4.0. Domínio Lexical
4.4. Vocábulos e Expressões

3.19.1 Reconhece as diversas ideias expressas
pelos verbos modais.
4.4.1Associa vocábulos e expressões de um texto
ao seu tema

4.5. Word Family

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

4.6.

4.6.1 Reconhece o fenômeno linguiístico de formação de palavras em inglês e aplica-o
como estratégia de leitura.

Processo de formação de palavras

5.0 Conteúdos Atitudinais

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

5.6
5.7
5.8

5.9

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.
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

6.2

Constrói atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características,
propriedades ou relações existentes.
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
1. 0 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 APRENDIIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
O professor/a verificará se o/a aluno/a:

1.1.1 Compreende, analisa, relaciona, interpreta
e critica as ideias de um texto, selecionando
as que são significativas e refletindo sobre
valores humanos/ contexto sócio-histórico.
1.2.1 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.
1.3.1 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.
1.3.2 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;
1.5- Estrutura do gênero textual;

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

1.4.1 Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de elementos coesivos, reconhecendo seus mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.
1.5.1 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).
1.6.1 Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático- semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.
1.7.1 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.

3.0.
Structure (Fatos
linguísticos)
3.20. Phrasal Verbs

3.20. Utiliza as variações das Preposições e
reconhece o significado dos verbos
preposicionados.
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3.21. Sentenças Condicionais

3.21.1 Compreende situações e elabora contextos a partir do conhecimento dos quatro
tipos de sentenças condicionais.

3.22. Voz Passiva

3.22.1 Reconhece as vozes ativas e passivas
como intencionalidades do discurso e utilizaas como estratégias de leitura.

4.0 Domínio Lexical
4.7 Reference words
(pronomes relativos)

4.7.1. Reconhece o significado e a função das
referências internas que estruturam o texto.

4.8. Functions words
(conjunções)

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

5.0 Conteúdos Atitudinais

5.1
5.2

Percebe e critica a realidade que o cerca
com discernimento.
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.
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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.
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.
6.1

Constrói atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características,
propriedades ou relações existentes.
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6.0 Atividades de Pessquisa

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 linguísticos
del español:
2. El alfabeto español;
3. División silábica
de los hiatos y
diptongos
4. los artículos y
sus
contracciones;
5. reglas de eufonía;
6. acentuación
gráfica;
6.1 acentuación
diacrítica;

INDICADORES DE APRENDIIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
procedimentos e atitu
udes)
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/H7/2. Realiza foneticamente as letras do
alfabeto espanhol.
C2/H5,7/3. Divide sílabas tomando em conta os
encontros vocálicos e os hiatos.
C2/H5,7/4. Utiliza corretamente os artigos definidos e indefinidos da língua espanhola e suas
contrações.
C2/H5,7/5. Identifica as cacofonias da língua
espanhola e respeita a regra de eufonia;
C2/H5,7/6. Acentua e classifica corretamente
as palavras quanto a sua tonicidade;
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7. los demostrativos y los posesivos;
8. los adverbios;
9. apócope y uso de
MUY y MUCHO
III - Aspectos lexicales:
10. Ropas
11. Obras literarias
y no literarias de la
lengua española.
12. El cuerpo humano

C2/H5,7/6.1 Acentua e classifica corretamente
os monossílabos quando corresponde.
C2/H5,7/7. Diferencia os demonstrativos dos
possessivos.
C2/H5,7/8. Classifica e reconhece os advérbios
da língua espanhola.
C2/H5,7/9. Respeita e aplica corretamente as
regras da apócope e utiliza corretamente os
advérbios MUY e MUCHO.
C2/H5,6,7/10. Traduz ao português léxico – roupa
C2/H5,6,7/11. Incrementa vocabulário através d
textos
Literários e não literários da língua espanhola.
C2/H5,6,7/12. Traduz ao português léxico – o c
no.

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;
II – Aspectos linguísticos
del español:

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
procediimentos e atitudes)
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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2. Los numerales;
3. género de los
sustantivos y
formación del
plural;
4. conjunciones;
5. divergencias léxicas;
6. verbos regulares
– tiempos simples
7. pronombres personales;
8. pronombres
complemento;
9. pronombres relativos, interrogativos e indefinidos.
III - Aspectos lexicales:
10. Obras literarias y
no literarias de la lengua
española.

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. Pronuncia e escreve corretamente os
numerais cardinais de zero ao infinito.
C2/H5,6/3. Identifica o gênero dos substantivos e dos adjetivos passando do masculino
para o feminino e vice versa.
C2/H5,6/3.1 Passa do singular para o plural
os substantivos da língua espanhola respeitando as regras ortográficas.
C2/H5,6,7/4. Identifica e escreve corretamente
as conjunções do espanhol.
C2/H5,6,7/5. Identifica as variedades linguísticas que caracterizam o espanhol.
C2/H5,6,7/5.1. Diferencia o léxico peninsular
do léxico americano.
C2/H7/6. Conjuga corretamente em espanhol
os principais verbos regulares simples.
C2/H7/7. Identifica los pronomes pessoais;
C2/H5,6,7/7.1 Diferencia tratamentos formais
de tratamentos informais.
C2/H5,6,7/7.2 Sabe quando tratar de tú e
quando tratar de usted.
C2/H5,6,7/8. Identifica e diferencia um pronome de um artigo.
C2/H5,6,7/8.1 Substitui corretamente um substantivo por um pronome complemento.
C2/H5,6,7/9. Identifica e diferencia os pronomes relativos, indefinidos e interrogativos.
C2/H5,6,7/10. Lê textos literários y não literários da língua espanhola.
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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 linguísticos
del español:
2. Los adjetivos;
3. verbos regulares:
tiempos compuestos;
4. verbos irregulares: irregularidades vocálicas,
consonánticas y
ortográficas;
5. verbos irregulares: irregularidad
propia;
6. preposiciones.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
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/H5,6,7/2. Identifica e classificar os adjetivos na língua espanhola.
C2/H5,6,7/3. Conjuga verbos regulares compostos.
C2/H5,6,7/3.1 Reconhece a estrutura dos
verbos compostos em espanhol.
C2/H5,6,7/4. Identifica as irregularidades
vocálicas, consonantais e ortográficas dos
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III - Aspectos lexicales:
7. Obras literarias y no
literarias de la lengua
española.

verbos irregulares.
C2/H5,6,7/4.1 Conjuga verbos com irregularidades vocálicas, consonânticas e ortográficas
do espanhol.
C2/H5,6,7/5. Conjuga verbos com irregularidades particulares do espanhol.
C2/H5,6,7,8/6. Sabe o significado das preposições e as aplica corretamente.
C2/H5,6,7/7. Lê textos literários y não literários da língua espanhola.
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