SÉRIE:
TURNO:
PERÍODO:
BIMESTRE:
TEMA GERADOR

2ª SÉRIE (CONTEÚDOS DA 1ª SÉRIE PARA ALUNOS DA 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO)
HORÁRIO ESPECIAL
01/02 a 28/02/2021
PERÍODO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE REFORÇO DA APRENDIZAGEM – JUNTOS PARA AVANÇAR

PLANO DE AULA MENSAL
DISCIPLINA/DIA
HORÁRIO/PROFESSOR

DATA

01/02

CONTEÚDO /
OBJETO DE
CONHECIMENTO

Religião e Ensino
religioso

ENSINO RELIGIOSO
2º FEIRA
(08:00 ÀS 09:00)
PROF. MARCIANO SILVA

08/02

O Transcendente
nas religiões.

OBJETIVOS / HABILIDADES
• Proporcionar o conhecimento
dos elementos básicos que
compõem
o
fenômeno
religioso;
a partir das
experiências
religiosas
percebidas no contexto do
educando.
• Reconhecer
funções
e
mensagens
religiosas
contidas nos mitos da
criação: concepções de
mundo,
natureza,
ser
humano, divindades, vida e
morte.
• Proporcionar o conhecimento
dos elementos básicos que
compõem
o
fenômeno
religioso;
a partir das
experiências
religiosas
percebidas no contexto do
educando.

METODOLOGIA/RECURS
OS
• A disciplina será regida
pela
dialogicidade
e
prática com recurso áudio
visual.
• Proposta e correção de
exercícios de classe e
/ou para casa.
• Usará
a
plataforma
virtual como ambiente
para
construção
da
inteligência
coletiva,
onde
os
alunos,
professores de estúdio e
professores presenciais
trocarão
opiniões
e
solucionarão dúvidas a
respeito da disciplina,
enaltecendo assim o
conhecimento coletivo.
RECURSOS DIDÁTICOS:

AVALIAÇÃO
Conforme PORTARIA
SEDUC-SUEB Nº 01
DE MAIO DE 2020
Art. 7º - Parágrafo
Único: A avaliação
Qualitativa (AQ) é um
dos
instrumentos
obrigatórios
de
avaliação, mas, em
situações extremadas
onde
as
aulas
presenciais não sejam
possíveis de serem
realizadas, a nota
corresponde a este
instrumento avaliativo
poderá
compor
sozinha,
em
sua
totalidade
a
nota
bimestral do alunos
nos níveis de ensino,
anos/séries, disciplinas
e bimestres definidos
pela SEDUC, cabendo

REFERÊNCIAS
GAARDEER, J. O
livro das religiões,
São
Paulo,
Companhia das
Letras,
2011.362p.
GHELLER, E. G.
Cultura Religiosa:
o
sentimento
religioso e sua
expressão. 5ª. ed.
EDIPUCRS:
Mundo
Jovem,
2010. 290p.
CANO, B. Ética:
arte de viver. A
alegria de ser uma
pessoa
com
dignidade.
São
Paulo. Paulinas.
2009. 315p

• Reconhecer
funções
e
mensagens
religiosas
contidas nos mitos da
criação: concepções de
mundo,
natureza,
ser
humano, divindades, vida e
morte.

15/02

22/02

FILOSOFIA
2ª FEIRA
(9:10 ÀS 09:40)
PROF. MACDOWELL
LEITE

01/02

Classificação das
tradições religiosas

Tradições
religiosas
ocidentais

Os filósofos présocráticos:
concepções do
universo
A origem da
Filosofia.

• Conhecer as características
gerais
das
principais
tradições
religiosas
ocidentais: escritura sagrada,
doutrina, ritos, festas, ethos e
dimbologia.
• Proporcionar o conhecimento
dos elementos básicos que
compõem
o
fenômeno
religioso;
a partir das
experiências
religiosas
percebidas no contexto do
educando.
• Reconhecer
funções
e
mensagens
religiosas
contidas nos mitos da
criação: concepções de
mundo,
natureza,
ser
humano, divindades, vida e
morte.
• Reconhecer a Filosofia no
cotidiano.
• Compreender a importância
da Filosofia.

•
•
•
•
•
•

Lousa
interativa
touch screen;
Livros;
Slides;
Vídeos;
Chroma key;
Alpha.

ao
professor
(da
escola) o registro em
instrumento indicado
pela SEDUC, para
posterior devolutiva à
CAEC.
Art. 8º - Parágrafo
Primeiro: Na Avaliação
Qualitativa (AT), o
estudante
será
avaliado no decorrer
do bimestre, segundo
dois critérios:
a) produção textual em
atividades
remotas,
mediadas ou não por
tecnologia
de
informação
e
comunicação – 60% do
total da nota.
• Expressão escrita
da compreensão do
conhecimento
desenvolvido através
de atividades mediadas ou não por tecnologia de informação e comunicação,
principalmente
quando o uso de tecnologias digitais não
for possível, como:
atividades/trabalhos
de pesquisa, fichas,
resolução de exercí-

Arruda;
MARTINS, Maria
Helena
Pires.
Filosofando:
introdução
à
filosofia.
São

08/02

15/02

22/02

O que é Filosofia.

A atividade
filosófica

Ética: a criação dos
valores (Os
Sofistas e
Sócrates)

• Descobrir a importância
reflexiva dos conceitos, na
nominação adequada, para
compreensão da realidade.
• Fazer aproximações com
autores da história da
Filosofia e seus contextos
históricos e sociais.

• Compreender o papel dos
valores na formação da
identidade

cios, relatórios, resumo de textos, aplicados
individualmente de forma remota, que possibilitem a análise do desempenho do aluno
no processo de ensino-aprendizagem.
b) Participação via
acesso aos conteúdos
e atividades a eles relacionados – 40%
• Estímulo à interação.
• Interesse.
• Comprometimento.
• Acesso às atividades não presenciais mediadas ou não por
tecnologia de informação e comunicação.
Art. 9º - A avaliação
quantitativa,
neste
casso,
poderá
complementar
o
aspecto
qualitativo,
caso seja necessário, a
julgamento
do
professor titular da
disciplina.

Paulo:
2003.

Moderna,

ARANHA, Maria
Lúcia de Arruda;
MARTINS, Maria
Helena
Pires.
Temas
de
Filosofia.
São
Paulo: Moderna,
2005.
CHAUI, Marilena.
Convite à filosofia.
São Paulo: Ática,
2003.
CHAUI, Marilena.
Iniciação
à
Filosofia.
São
Paulo:
Ática,
2013. (Referência
de base)
COTRIM,
Gilberto.
Fundamentos da
filosofia: história e
grandes temas.
São
Paulo:
Saraiva, 2006.
JAPIASSÚ,
Hilton;
MARCONDES,
Danilo. Dicionário
básico de filosofia.
Rio de Janeiro:

Jorge
2006.

Zahar,

JAPIASSU,
Hilton. Introdução
às
Ciências
Humanas.
São
Paulo: Letras e
Letras, 2002.
MEC.
Competências e
habilidades
do
ENEM.
MEC. Proposta da
Base
Nacional
Comum.
POPPER, Karl. A
lógica
da
pesquisa
científica.
São
Paulo:
Cultrix,
1972.

SOCIOLOGIA
2ª FEIRA
(9:40 ÀS 10:10)
PROF. MACDOWELL
LEITE

01/02

O que é Sociologia.

08/02

Surgimento e
desenvolvimento
da Sociologia como
ciência.

• Compreender a Sociologia
no âmbito das Ciências
Sociais, sua origem, objeto e
habilidades.
• Conhecer os conceitos
fundantes das grandes
escolas da Sociologia: fatos
sociais (Comte/Durkheim),
ação social (Weber) e

SOUSA,
Sônia
Maria Ribeiro de.
Um outro olhar:
filosofia.
São
Paulo: FTD, 1995.
MARTINS, Carlos
Benedito. O que
é Sociologia. Rio
de Janeiro: Zahar,
1988. 412p.
LAKATOS,
Eva
Maria. Introdução
à Sociologia. São

15/02

Sociologia,
sociabilidade e
socialização.

22/02

Indivíduo e
sociedade:
principais vertentes
de análise dos
fenômenos sociais.
Conceitos
estruturantes da
Geografia

01/02
GEOGRAFIA
2ª FEIRA
(10:20 ÀS 11:20)
PROF. ADRIANO
RAMALHO
08/02

Território,
paisagens e
espaços
geográficos
Os impactos do
desenvolvimento
econômico
na construção do
espaço
geográfico

classes sociais (Marx), e
relacioná-los à sociedade
brasileira.
•
• Compreender-se como
agente social e perceber os
processos sociais como
dinamizadores dos diferentes
grupos, em seus
desdobramentos políticosociais, culturais,
econômicos, ambientais e
humanos.

Paulo:
Atlas,
1997. 342p.

• Analisar a relação indivíduosociedade tendo em vista
desenvolver uma atitude
crítico-reflexiva sobre a
produção e ação humana em
seus diversos contextos.

MEKSENAS,
Paulo.
Aprendendo
Sociologia. São
Paulo:
Loyola,
2005. 350p.

• Compreender o objeto de
estudo da Geografia e o significado social deste campo
do conhecimento.

• Conhecer temas e
problematizações da
Geografia para a
compreensão do mundo
contemporâneo nas escalas
local, nacional e mundial.

LAKATOS, E. M.
& MARCONI, M.
A.
Sociologia
Geral. São Paulo:
Atlas, 1999. 323p.
CHARON, Joel M.
Sociologia .São
Paulo:
Saraiva,
2002. 342p.

ADAS,
M.
Panorama
geográfico
do
Brasil:
contradições,
impasses
e
desafios
socioespaciais.
São
Paulo:
Moderna, 2004.
340p
SIMIELLI, M. E.
Geoatlas.
São

15/02

22/02

Os impactos do
desenvolvimento
econômico na
construção do
espaço geográfico.

Os impactos do
desenvolvimento
econômico na
construção do
espaço geográfico.

• Produzir análise sobre o
espaço geográfico valendose de conceitos e
procedimentos próprios da
Geografia.

• Produzir análise sobre o
espaço geográfico valendose de conceitos e
procedimentos próprios da
Geografia.

Paulo:
Ática,
2011. 263p
SENE,
E.;
MOREIRA, J. C.
Geografia geral e
do Brasil: espaço
geográfico
e
globalização. São
Paulo: Scipione,
2010. 507p
ARCHELA, R.S. e
GOMES, M.F.V.B.
Geografia para o
ensino médio –
Manual de Aulas
Práticas.
Londrina:
Ed.
UEL, 1999. 469p
TEIXEIRA,
W.;
TOLEDO, M. C.
M.; FAIRCHILD,
T. R.; TAIOLI, F.
Decifrando
a
Terra. São Paulo:
Oficina de Textos,
2003.
760
BRUNO, Fátima
Cabral
&
MENDOZA, Maria

02/02

MATEMÁTICA
3ª FEIRA
(08:00 ÀS 09:00)
PROF. RAPHAEL
MARQUES

Ângulos e
Triângulos

• Reconhecer ângulos como
mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos.
• Identificar propriedades de
triângulos pela comparação
de medidas de lados e ângulos.

09/02

Triângulo
Retângulo

• Utilizar relações métricas do
triângulo retângulo para
resolver problemas
significativos.

16/02

Feriado – Terçafeira de Carnaval

•

23/02

Questões sobre
triângulos
retângulos

• Resolver problema que envolva razões trigonométricas
no triângulo retângulo (seno,
cosseno, tangente)..

DANTE,
Luiz
Roberto. Matemát
ica
(Ensino
Médio),
volume
único. 1 ed. São
Paulo:
Ática,
2005. 540p.
GIOVANNI, José
Ruy
&
BORJORNO,
José
Roberto. Matemát
ica Completa: 2ª
série - Matemática
Ensino Médio. 2
ed. renov. São
Paulo: FTD, 2005.
620p.
BIANCHINI,
E.;
PACCOLA,
H.
Curso
de
Matemática.
Volume
Único.
3ªedição.
São
Paulo,
SP:
Moderna, 2003.
596p.
IEZZI, Gelson, et
al.
Matemática:
Ensino
Médio.
Volume Único. 4ª
edição.
São
Paulo, SP: Atual,
2007. 612p.

BIOLOGIA
3ª FEIRA
(09:10 ÀS 10:10)
PROF. THÁRCIO
VASCONCELOS

02/02

Hipóteses sobre a
origem da vida e a
vida primitiva.

• Identificar diferentes explicações sobre a origem do Universo, da Terra e dos seres
vivos.

09/02

Hipóteses sobre a
origem da vida e a
vida primitiva –
Cont.

• Conhecer e relacionar os fenômenos referentes ao surgimento da vida e às condições da vida primitiva.

16/02

Feriado – Terçafeira de Carnaval

23/02

FÍSICA
3ª FEIRA
(10:20 ÀS 11:20)
PROF. CAIO BRENO

02/02

Organização
biomolecular dos
seres vivos.

• Identificar a função das
membranas celulares e os
processos de troca, bem
como compreender o papel
das diferentes organelas citoplasmáticas.

Movimento retilíneo
uniforme

• Representar grandezas
utilizando códigos, símbolos
e nomenclatura específicos
da Física, tendo como foco o
tema Movimento, Variações
e Conservações.

AMABIS, J. M. e
MARTHO,
G.
R. Fundamentos
da
Biologia Moderna.
1ª edição, Editora
Moderna.
São
Paulo-SP. 2008.
490p.
LOPES, S. G. B.
C. Bio V. Único
Completo
e
Atualizado.
5ª
edição.
Editora
Saraiva.
São
Paulo-SP. 2009.
550p.
PAULINO,
W.
R. Biologia Atual.
Volumes I. 15ª
Edição.
São
Paulo-SP. Editora
Ática. 2010. 370p.
SOARES, J.
L. Biologia.
Volume Único. 9ª
edição.
Editora
Scipione.
São
Paulo-SP. 2011.
543p.
RAMALHO,
F.;
NICOLAU, G. F.;
TOLEDO, P. A.
Os Fundamentos
da
Física.
6ª
edição,
Vol.

• Construir e descrever
modelos físicos que
representem os fenômenos
observados, tendo como
foco o tema Movimento,
Variações e Conservações.
• Reconhecer e realizar
operações com grandezas
escalares e vetoriais que
caracterizam o movimento.

09/02

16/02

23/02

Movimento
retilíneo
uniformemente
variado

• Identificar causas de
diferentes tipos de
movimento no cotidiano.
• Reconhecer e realizar
operações com grandezas
escalares e vetoriais que
caracterizam o movimento.
• Descrever
matematicamente, de forma
algébrica e geométrica, os
diferentes tipos de
movimento a partir dos
modelos que os
caracterizam.

Feriado - Terçafeira de Carnaval

•

As leis de Newton

• Representar grandezas
utilizando códigos, símbolos
e nomenclatura específicos
da Física, tendo como foco o
tema Movimento, Variações
e Conservações.
• Construir e descrever
modelos físicos que
representem os fenômenos
observados, tendo como
foco o tema Movimento,
Variações e Conservações.

Único. São Paulo,
Editora Moderna,
2010.
MÁXIMO,
A.;
ALVARENGA, B.
Física
(Ensino
Médio). 1ª edição,
Vol. Único. São
Paulo, Scipione,
2011.
HELOU,
D.;
GUALTER, J. B.;
NEWTON, V. B.
Tópicos de Física.
1º edição, Vol.
Único. São Paulo,
Editora Saraiva,
2012.
HALLIDAY,
RESNICK,
WALKER;
Fundamentos da
Física, Vol. 1, 8ª
Edição,
LTC,
2009.
TIPLER, Física,
Vol 1,6ª Edição,
LTC,2009.
SERWAY,
JEWEET,
Princípios
de
Física, 1ª Edição,
Vol 1, Thonson,
2006.

HISTÓRIA
4ª FEIRA
(08:00 ÀS 09:00)
Prefº. FLÁVIO COÊLHO

Introdução aos
Estudos Históricos
Surgimento da
humanidade
03/02
(Nossas Origens
Pré-históricas)

• Estabelecer relações entre
hipóteses, teorias e leis
físicas no contexto do tema
Movimento, Variações e
Conservações.
• Compreender os elementos
culturais que constituem as
identidades de diferentes
grupos em variados tempos e
espaços.
• Compreender
a
dinamicidade
e
a
historicidade
das
identidades, sociedades e
culturas criadas e recriadas
ao longo do tempo pelos
seres humanos.
• Compreender os elementos
culturais que constituem as
identidades de diferentes
grupos em variados tempos e
espaços.
• Conhecer pesquisas
arqueológicas e sua
contribuição para a
preservação do patrimônio
histórico e a escrita da
história local, regional,
nacional e mundial.
• .
• Compreender
a
dinamicidade
e
a
historicidade
das
identidades, sociedades e
culturas criadas e recriadas
ao longo do tempo pelos
seres humanos.
•

VICENTINO,Cláu
dio. História
Geral. São Paulo:
Scipione. 2013
ARRUDA,
J.
Jobson
&
PILETTI,
Nelson. Toda
a
História Geral e
História
do
Brasil. São Paulo:
Editora
Ática.
2012
MELLO, Leonel
Itaussu& COSTA,
Luiz
César. História
Antiga
e
Medieval. São
Paulo:
Editora
Scipione. 2009

10/02

As primeiras
civilizações
asiáticas As
primeiras
civilizações
africanas
(Civilizações do
Antigo Oriente – I)

17/02

Introdução aos
Estudos Históricos
Surgimento da
humanidade
(Civilizações do
Antigo Oriente – II)

• Localizar
e
comparar
acontecimentos no tempo
(desde os relacionados à
rotina diária e às histórias de
vida até os acontecimentos
históricos mais amplos),
• Reconhecer
os
marcos
históricos da periodização
clássica da história ocidental
(pré-história,
antiguidade,
idade média, idade moderna
e idade contemporânea) e da
história do brasil (período
pré-colonial, brasil colônia,
brasil
império,
brasil
república) construída pelos
historiadores como marcos
referenciais.
• Analisar a relação entre
estado
e
religião
em
diferentes
contextos
históricos do brasil e do
mundo.
• .
• Compreender
as
ações
humanas e os conflitos
sociais
constituintes
do
processo
histórico
de
formação e transformação de
diferentes
formas
de
produção e organização
social do trabalho, nos níveis
local, nacional e mundial.
• Reconhecer
os
marcos
históricos da periodização
clássica da história ocidental
(pré-história,
antiguidade,
idade média, idade moderna
e idade contemporânea) e da

história do brasil (período
pré-colonial, brasil colônia,
brasil
império,
brasil
república) construída pelos
historiadores como marcos
referenciais.

24/02

Introdução aos
Estudos Históricos
Surgimento da
humanidade
(Civilizações do
Antigo Oriente – III)

ESPANHOL
4ª FEIRA
(09:10 ÀS 10:10)
PROF.LISZT PAIVA

Formas e usos dos
pronombres sujeto,
03/02
Apresentação
formal e informal.

• Compreender
as
ações
humanas e os conflitos
sociais
constituintes
do
processo
histórico
de
formação e transformação de
diferentes
formas
de
produção e organização
social do trabalho, nos níveis
local, nacional e mundial.
• Compreender e analisar os
processos históricos que
desencadearam a formação
e a transformação de
organizações
sociais,
projetos e/ou práticas sociais
e culturais existentes no
tempo presente.
• Observar e analisar as especificidades econômicas, políticas, religiosas e culturais
dos diferentes processos de
colonização de regiões do
mundo ao longo da história,
com destaque para a história
do brasil.
• Reconhecer formas
pronominais e verbais em
função dos registros e da
variação linguística do
espanhol.

HISPÁNICA.
Nível Intermédio.
Saraiva.
São
Paulo. 2012.312p

10/02

Artigos definidos,
indefinidos e
neutros

• Uso dos artigos definidos,
indefinidos e neutros e suas
funções no sintagma
nominal.

17/02

Artigos
definidos,
indefinidos e
neutros

• Uso dos artigos definidos,
indefinidos e neutros e suas
funções no sintagma
nominal.

24/02

Análise de
diálogos, tiras
cômicas, letras de
músicas, poemas.
Variação linguística
de registro e
dialetal.
Marcas linguísticas
características do
texto escrito.
Efeitos de sentido
decorrentes do uso
da pontuação.

MATEMÁTICA
4ª FEIRA
(10:20 ÀS 11:20)
PROF. ALEXSANDRO
KESLLER

Introdução ao
estudo das funções
03/02
(Definição, relações
e classificação)

• Compreender enunciados
escritos, considerando as
especificidades dos espaços
socioculturais e de
interação, levando em conta
os interlocutores, o propósito
comunicativo, as
especificidades do gênero.
• Reconhecer no processo de
interpretação de um texto
informações relevantes.
• Reconhecer os efeitos de
sentido produzidos pela
mobilização de recursos
linguístico- -discursivos
diversos
(lexicais,morfossintáticos, de
pontuação, gráficos etc.).
• Identificar o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de uma função;
• Determinar a imagem de um
elemento do domínio.

ROMANOS,
Henrique
&
CARVALHO,
Jacira
Paes
de. ExpansiónEsp
añol en Brasil.
São Paulo. FTD.
2013.289p
MILANI,
Esther
Maria. Gramática
de Español para
Brasileños. São
Paulo.
Saraiva.
2014. 400p

DANTE,
Luiz
Roberto. Matemát
ica
(Ensino
Médio),
volume
único. 1 ed. São
Paulo:
Ática,
2005. 540p.

Introdução ao
Estudo das funções
10/02
(Definição, relações
e classificação)
Introdução ao
estudo das funções
17/02
(Definição, relações
e classificação)
Introdução ao
estudo das funções
24/02

04/02

Definição;
Classificação
(Injetora,
Sobrejetora ou
Bijetora).

Debate

OFICINA DE LÍNGUA
PORTUGUESA
5ª FEIRA
(08:00 ÀS 08:30)
PROFª. FLÁVIA LEDA
11/02

Carta de solicitação

• Identificar o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de uma função;
• Determinar a imagem de um
elemento do domínio.
• Identificar o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de uma função;
• Determinar a imagem de um
elemento do domínio.
• Reconhecer uma função em
situações do cotidiano;
• Identificar o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de uma função;
• Classificar uma função em
Injetora, Sobrejetora ou Bijetora.
• Reconhecer as características, elementos composicionais e função sociocomunicativa do Debate
• Ler e interpretar Debates,
observando seu propósito
comunicativo.
• Reconhecer as características, elementos composicionais e função sociocomunicativa da Carta de Solicitação.
• Ler e interpretar Cartas de
Solicitação, observando seu
propósito comunicativo.

GIOVANNI, José
Ruy
&
BORJORNO,
José
Roberto. Matemát
ica Completa: 2ª
série - Matemática
Ensino Médio. 2
ed. renov. São
Paulo: FTD, 2005.
620p.

FIORIN, J. L.;
SAVIOLI, F. P.
Para entender o
texto: leitura e
redação. 2. ed.
São Paulo: Ática,
1991. 296p
ABREU, A. S.
Curso de redação.
São Paulo: Ática,
1991. 358p
FAULSTICH,
Enilde L. de J.

LÍNGUA PORTUGUESA REDAÇÃO
5ª FEIRA
(08:30 ÀS 9:00)
PROFª. PATRÍCIA LIMA

QUÍMICA
5ª FEIRA

18/02

Carta de
reclamação

25/02

Artigo de
Divulgação C
Científica

04/02

Crônica

11/02

Crônica Narrativa

18/02

Crônica
Argumentativa

• Reconhecer as características, elementos composicionais e função sociocomunicativa da Carta de Reclamação.
• Ler e interpretar Cartas de
Reclamação, observando
seu propósito comunicativo.
• Reconhecer as características, elementos composicionais e função sociocomunicativa do Artigo de Divulgação Científica.
• Ler e interpretar Artigos de
Divulgação Científica,
observando seu propósito
comunicativo.
• Conhecer as principais
características sobre crônica
argumentativa.
• Reconhecer em uma crônica
narrativa, suas partes
principais.
• Conhecer as características
de um texto hibrido: narrativo e argumentativo.

Como
ler,
entender e redigir
um
texto.
Petrópolis: Vozes,
2010. 315p

FAULSTICH,
Enilde L. de J.
Como
ler,
entender e redigir
um
texto.
Petrópolis: Vozes,
2010. 315p
CANTO & TITO.
Química – Na

25/02

Crônica
Argumentativa

• Analisar crônicas
argumentativas sobre temas
da atualidade

04/02

Conhecimento
Químico:

• Reconhecer rochas, minerais, areia, água e ar como

FIORIN, J. L.;
SAVIOLI, F. P.
Para entender o
texto: leitura e
redação. 2. ed.
São Paulo: Ática,
1991. 296p
ABREU, A. S.
Curso de redação.
São Paulo: Ática,
1991. 358p

(9:10 ÀS 10:10)
PROF. FELIPE ROSAL

importância e
contribuições

11/02

18/02

25/02

OFICINA DE
MATEMÁTICA
5ª FEIRA
(10:20 ÀS 10:50)
PROF. ALEXSANDRO
KESLLER

04/02

Propriedades dos
Materiais

Propriedades dos
Materiais

materiais abundantes no planeta e alguns dos seus ciclos.
• Relacionar as propriedades
dos materiais à sua disponibilidade, aos seus usos, à
sua degradação, reaproveitamento e reciclagem, na
perspectiva da sustentabilidade.
• Relacionar as propriedades
dos materiais à sua disponibilidade, aos seus usos, à
sua degradação, reaproveitamento e reciclagem, na
perspectiva da sustentabilidade.

Processos de
Separação –
filtração,
decantação e
destilação

• Diferenciar as substâncias e
misturas por meio da constância ou não das temperaturas de fusão e ebulição.

Equações do 2º
grau
(Reconhecendo
uma equação e
seus coeficientes)

• Determinar as raízes de
uma equação do segundo
grau utilizando a fórmula de
Bháskara.

abordagem
do
cotidiano
–
Volume
único.
São
Paulo:
Moderna Editora,
2007. 420p.
LEMBO,
A.
Química
Realidade
e
Contexto
–
Volume
Único.
São Paulo, Ática
Editora,
2002.
457p.
SANTOS,
W.
Química
&
Sociedade,
Volume
único.
São Paulo: Nova
Geração,
2005.
452p.
FELTRE,
R.
Química Volume
Único – Química
Geral. São Paulo:
Moderna Editora,
2004. 380p
DANTE,
Luiz
Roberto. Matemát
ica
(Ensino
Médio),
volume
único. 1 ed. São
Paulo:
Ática,
2005. 540p.

11/02

• Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações de
segundo grau.

Medidas e suas
transformações
(Comprimento e
superfície)

• Transformar as unidades de
medidas de áreas convertendo-as entre si;
• Mobilizar conceitos e propriedades para estabelecer as
fórmulas para determinação
da medida da área e do volume de figuras geométricas
e utilizá-las na resolução de
problemas.

25/02

Medidas e suas
transformações
(Volume e
capacidade)

• Transformar as unidades de
medidas de áreas convertendo-as entre si;
• Mobilizar conceitos e propriedades para estabelecer as
fórmulas para determinação
da medida da área e do volume de figuras geométricas
e utilizá-las na resolução de
problemas.

04/02

Estudos literários /
Conceitos de literatura / A linguagem
literária

18/02

LÍNGUA PORTUGUESALITERATURA
5ª FEIRA
(10:50 ÀS 11:20)

Equações do 2º
grau
(Solução de uma
equação do 2º
grau) BASKARA/FATOT
AÇÃO/GIRARD

• Reconhecer as especificidades do texto literário.

GIOVANNI, José
Ruy
&
BORJORNO,
José
Roberto. Matemát
ica Completa: 2ª
série - Matemática
Ensino Médio. 2
ed. renov. São
Paulo: FTD, 2005.
620p.
BIANCHINI,
E.;
PACCOLA,
H.
Curso
de
Matemática.
Volume
Único.
3ªedição.
São
Paulo,
SP:
Moderna, 2003.
596p.

CEREJA, W. R.;
MAGALHÃES, T.
C.
Literatura
Brasileira.
São

• Identificar áreas de abrangência dos Estudos Literários.

PROF. LUIZ ROMERO

11/02

18/02

25/02

EDUCAÇÃO FÍSICA
6ª FEIRA
(08:00 ÀS 09:00)

05/02

Análise do texto literário / conotação
e denotação.

• Conhecer os processos figurativos da linguagem, identificando e destacando figuras
de linguagem.

Estilos literários:
das origens aos
dias atuais.
Estilo individual.
Contextos de cada
período literário

• dentificar na linha do tempo
os estilos literários ou Escolas Literárias.
• Observar o perfil que marcou cada período e autores.
• Estabelecer relações do
texto e o contexto social e
político da sua produção.

Periodicidade da Literatura Portuguesa.
Origens da língua e
literatura em Língua Portuguesa.
Influência da literatura portuguesa na
formação da literatura brasileira.
Desdobramentos
dessa influência até
os dias atuais.

• Apontar na linha do tempo
como aconteceram os vários
momentos da Literatura em
Língua Portuguesa nos seus
primórdios e até os dias atuais.
• Comentar como a Literatura
Portuguesa exerceu influências ao longo do tempo em
nossos autores.
• Comentar o inverso dessa
influência no Modernismo
Brasileiro Contemporâneo.

Ginastica:
Bases e
fundamentos das

• Aprofundar experiências e
entendimento sobre o que é

Paulo:
2011.

Atual,

MARCUSCHI, L.
A.
Produção
textual, análise de
gêneros
e
compreensão.
São
Paulo:
Parábola, 2005.
ABAURRE, Maria
Luiza
M;
PONTARA,
Marcela.
Gramática
–
Texto: Análise e
Construção
de
Sentido.Vol.
Único. São Paulo:
Moderna, 2009.

FREIRE, J. B.
Educação
de
corpo
inteiro.

PROFª. LAURYANNA
SILVA

ginásticas artística,
rítmica, acrobática,
aeróbica,
dentre outras.

12/02

19/02

26/02

Ginástica:
Praticas
alternativas de
ginasticas

Dança e luta

Dança e luta

ginástica, relacionando-a às
bases, aos fundamentos
gímnicos e às modalidades.
• Conhecer as bases (apoios;
eixos: longitudinal,
transversal e sagital) e
fundamentos nas diferentes
modalidades ginásticas
• (ginástica artística, rítmica,
acrobática, aeróbica, dentre
outras)
.
• Identificar, sistematizar,
ampliar e aprofundar
práticas alternativas de
ginásticas: holística, yoga,
pilates, musculação,
• Ginástica laboral, dentre outras.
• Aprofundar suas
experiências rítmicas e seu
entendimento sobre o que é
dança.
• Aprofundar as motivações,
origens, saberes e práticas
sobre as danças das regiões
brasileiras, analisando as
semelhanças e
• Diferenças existentes entre
elas.
• Aprofundar as danças
populares e folguedos, entre
outras experiências rítmicas
dos ciclos festivos do Piauí.
• Apresentar a relação entre
saúde, lazer, trabalho, nos
diferentes tipos de dança.

1ªed. São Paulo:
SP, Scipione, 224
pág.
Amabis, José M.
Investigando
o
corpo
humano.
1ªed.São Paulo:
SP, Scipione. 360
pág.
ZORZI, R. L.
A. Corpo Humano
- órgãos, sistemas
e funcionamento.
2ªed. São PauloSP,
Senac
Nacional. 290p.
MATTOS, Mauro
G.
&
NEIRA,
Marcos
G.
Educação Física
na adolescência:
construindo
o
conhecimento na
escola.
São
Paulo:
Phorte
Editora, 2000.
FERNANDES
FILHO, José. A
Pratica
da
Avaliação Física.
Rio de Janeiro:
Shape, ed. 1999.
DÂNGELO, José
Geraldo; FATTINI,
Carlo
Américo.

Anatomia
Humana
Sistêmica
e
Segmentar. 2ed.
São
Paulo:
Atheneu, 2001.
FOX,
E.
L.;
BOWERS, R.

05/02

Variações
Linguísticas

LÍNGUA PORTUGUESAGRAMÁTICA
6ª FEIRA
(09:10 ÀS 10:10)
PROF. FERNANDO
SANTOS

12/02

Morfossintaxe

• Analisar o fenômeno da
variação linguística, em seus
diferentes níveis (variações
fonético-fonológica, lexical,
sintática, semântica e
estilístico-pragmática) e em
suas diferentes dimensões
(regional, histórica, social,
situacional, ocupacional,
etária etc.), de forma a
ampliar a compreensão
sobre a natureza viva e
dinâmica da língua e sobre o
fenômeno da constituição de
variedades linguísticas de
prestígio e estigmatizadas, e
a fundamentar o respeito às
variedades linguísticas e o
combate a preconceitos
linguísticos.
• Analisar, em textos de
diferentes gêneros, marcas
que expressam a posição do
enunciador frente àquilo que
é dito: uso de diferentes
modalidades
(epistêmica,
deôntica e apreciativa) e de
diferentes
recursos
gramaticais que operam
como modalizadores (verbos
modais, tempos e modos

DELMANTO,D. &
CASTRO, M. da
C. Português ,
Ideias&
Linguagens, São
Paulo,
Saraiva,2007.
368p
FIORIN, José L. e
Savioli, Francisco
PlatãoPara
Entender o Texto,
São Paulo, Ática,
1991. 390p
DE
NICOLA,
José. Gramática:
palavra, frase e
texto. São Paulo:
Scipione,
2009.
320p
NEVES.
Maria
Helena de Moura.
Texto
e
gramática.
São
Paulo:
Contexto,2011.
370p

verbais, expressões modais,
adjetivos,
locuções
ou
orações adjetivas, advérbios,
locuções
ou
orações
adverbiais, entonação etc.),
uso de estratégias de
impessoalização (uso de
terceira pessoa e de voz
passiva etc.), com vistas ao
incremento da compreensão
e da criticidade e ao manejo
adequado desses elementos
nos
textos
produzidos,
considerando os contextos
de produção.

19/02

Fono-ortografia

• Planejar, produzir, revisar,
editar, reescrever e avaliar
textos
escritos
e
multissemióticos,
considerando
sua
adequação às condições de
produção do texto, no que diz
respeito ao lugar social a ser
assumido e à imagem que se
pretende passar a respeito
de si mesmo, ao leitor
pretendido, ao veículo e
mídia em que o texto ou
produção cultural vai circular,
ao contexto imediato e sóciohistórico mais geral gênero
textual em questão e suas
regularidades, à variedade
linguística apropriada a esse
contexto e ao uso do
conhecimento dos aspectos
notacionais
(ortografia

padrão,
pontuação
adequada, mecanismos de
concordância nominal e
verbal, regência verbal etc.),
sempre que o contexto o
exigir.

INGLÊS
6ª FEIRA

26/02

Morfossintaxe

05/02

Esculta de diálogos
formais, informais
e entrevista.

• Analisar, em textos de
diferentes gêneros, marcas
que expressam a posição do
enunciador frente àquilo que
é dito: uso de diferentes
modalidades
(epistêmica,
deôntica e apreciativa) e de
diferentes
recursos
gramaticais que operam
como modalizadores (verbos
modais, tempos e modos
verbais, expressões modais,
adjetivos,
locuções
ou
orações adjetivas, advérbios,
locuções
ou
orações
adverbiais, entonação etc.),
uso de estratégias de
impessoalização (uso de
terceira pessoa e de voz
passiva etc.), com vistas ao
incremento da compreensão
e da criticidade e ao manejo
adequado desses elementos
nos
textos
produzidos,
considerando os contextos
de produção.
• Compreender enunciados
orais em situações
comunicativas,

WATKINS,
Porter,
Gramática

M.;
T.
da

(10:20 ÀS 11:20)
PROF. LAWDO NATELL

considerando os
interlocutores, o objetivo
comunicativo, as
especificidades dos gêneros
textuais, o registro.

12/02

19/02

26/02

Uso das
saudações,
expressões e
termos da língua
inglesa em
diferentes
situações
(perguntas,
respostas,
exclamações,
solicitações...)
considerando os
níveis de
formalidade.
Uso das
saudações,
expressões e
termos da língua
inglesa em
diferentes
situações
(perguntas,
respostas,
exclamações,
solicitações...)
considerando os
níveis de
formalidade.
Uso das
saudações,
expressões e
termos da língua
inglesa em

• Produzir enunciados orais,
considerando os elementos
da situação discursiva
(interlocutores, objetivo
comunicativo,
especificidades dos
gêneros, canais
de transmissão).

• Produzir enunciados orais,
considerando os elementos
da situação discursiva
(interlocutores, objetivo
comunicativo,
especificidades dos
gêneros, canais
de transmissão).

• Produzir diálogos em situações comunicativas definidas. Atuar no texto com os
articuladores adequados

Língua
Inglesa.
São
Paulo:
Editora
Ática,
2010. 359p
TAVARES,
k.; Franco,
C.
Way To Go. Vol.
1, São Paulo:
Atica, 2015. 216p

diferentes
situações
(perguntas,
respostas,
exclamações,
solicitações...)
considerando os
níveis de
formalidade.

para garantir a coesão. Reconhecer e relacionar o código linguístico mais adequado a cada gênero.

Obs: As possíveis divergências que eventualmente possam surgir entre o conteúdo em destaque nesse plano e o desenvolvido na sala, decorrem da flexibilidade típica de um
planejamento, que em razão das dificuldades que surgem no processo de ensino – aprendizagem, e da busca constante por inovar e desenvolver um conteúdo mais próximo da
realidade do aluno; motivam o docente de estúdio a buscar um constante aperfeiçoamento, visando sempre o melhor aprendizado do alunado.
Teresina - Piauí, Fevereiro / 2021.

