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(Plano de Curso e Normas Regimentais)

www. .com mendelvilas
 

O Colégio Mendel Vilas imbuído de seu papel em formar  
cidadãos conscientes e capazes de transformar seus espaços  

de vivências em um mundo melhor oferece aos seus  
estudantes uma educação de excelência, pensada  

a partir das demandas reais da sociedade contemporânea,  
onde se articulam saberes cognitivos e socioemocionais. 

 

Equipe Mendel Vilas 
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Querido (a) Estudante, 

 

Recomendamos a leitura atenta desse documento norteador, bem 
como sua frequente consulta, para uma melhor fluidez dos processos a 
serem percorridos durante seu ano letivo.  

Neste documento intitulado “É bom Saber...” você vai encontrar, 

além das principais normas regimentais do seu colégio, chamadas dos 

livros literários e paradidáticos adotados, equipe de professores e 
técnicos, calendário escolar e os planos de curso das disciplinas que 

compõem cada área de estudo, reunindo, assim, os elementos 
essenciais para que você acompanhe e participe ativamente do 
desenvolvimento do curso.  

Os Planos de Curso divididos em Trimestres foram elaborados 
de forma transparente quanto às competências, habilidades, 

conteúdos, propostas de ensino, avaliação e bibliografia.    

Os projetos elaborados em torno de eixos temáticos possibilitam um 

ensino contextualizado, onde a pesquisa acontece naturalmente, 
assegurando que a aprendizagem seja relevante e socialmente 
significativa. 

A metodologia de trabalho de cada professor é auxiliada por recursos 
tecnológicos em sala de aula, oportunizando dinâmicas, diversificadas, 

interativas e atraentes, contribuindo para o importante papel que tem a 
escola como ambiente de inclusão digital e de utilização crítica das 
tecnologias da informação e comunicação.   

No centro de nossa proposta, e em parceria com cada família 
Mendel Vilas, pretendemos, cada vez mais, pensar e agir numa 

formação que propicie: 

 Respeito  porque nos respeitamos e respeitamos o outro, 

estimulando em você o autorrespeito e o respeito ao outro; 

 Integridade física e moral  porque somos íntegros, 

estimulamos a importância da integridade, como componente do 
seu caráter; 

 Solidariedade  porque somos solidários, instigamos em você 

o sentimento e a ação de “ser solidário”; 

 Sustentabilidade  porque nos preocupamos com a nossa vida 

nesse planeta, estimulamos a sua cidadania ambiental;  

 Contemporaneidade  porque somos contemporâneos, 

trabalhamos temas relevantes no mundo atual. 
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“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!” 

Paulo Freire 

 

PRINCÍPIOS E EIXOS DO NOSSO ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

Considerando essa etapa da Educação Básica, como aquela capaz de assegurar o 

acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura para o desenvolvimento pessoal e 

para a vida em sociedade, vamos trabalhar, atendendo às novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, embasados nos princípios éticos, 

políticos, estéticos, dessas Diretrizes, com o objetivo de: 

 

 Desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio de leitura, da escrita e do cálculo. 

 Compreender o ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da 

tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

 Adquirir conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes como 

instrumento para uma visão crítica do mundo. 

 Fortalecer os vínculos da família, os laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social.  

 Estimular a pesquisa como um suporte pedagógico essencial na sociedade 

de informação em que vivemos e o reconhecimento de que a sobrevivência 

nesse ambiente requer o aprendizado contínuo ao longo de toda a vida. Assim, é 

preciso preparar, desde cedo, o estudante pesquisador, desenvolvendo 

habilidades para que possa realizar certas tarefas e, principalmente, ir adquirindo 

aos poucos, sua autonomia intelectual. É o aprender a aprender e a consciência 

de continuar aprendendo ao longo da vida; 

 Valorizar os Projetos de Trabalho, associados à Pesquisa, envolvendo temas 

contemporâneos. Os Projetos de Trabalho contribuem, entre outros aspectos, 

para desenvolver competências e habilidades de interpretar, analisar, criticar, 

refletir, rejeitar ideias fechadas, aprender, buscar soluções e propor alternativas, 

potencializadas, ainda, pela aquisição da competência de saber trabalhar em 

grupo. 

 

Vale ressaltar que o Projeto Pedagógico do Colégio tem como suporte teórico as 

ideias de Paulo Freire. Assim, temos como foco a formação de um estudante 

protagonista do processo de ensino, ético, participativo, leitor crítico do mundo, 

solidário, colaborador, sensível ao social, pesquisador, inventivo, com iniciativa, 

envolvimento, responsabilidade, organização, criatividade, conhecimento e fome de 

saber. 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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Ficha Técnica 
 

DIREÇÃO 

 
 Antonio Carlos Fragoso 

 

 
VICE - DIREÇÃO 

 

 Ana Clara Rodrigues 

 
 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

 Márcia Habibe Netto (9o ano do E.F. II, 1a, 2a e 3a séries do 
E.M.) 

 
 
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
 Trissiane Carvalho Miguez 

 
 
ORIENTAÇÃO DISCIPLINAR  

 
 Edgard Figueiredo Filho  
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INFORMAÇÕES REGIMENTAIS E GERAIS  
 

 DOS SETORES 

 

SETOR ATRIBUIÇÃO BÁSICA RESPONSÁVEIS 

 

Direção 

e 

Vice-Direção 

 

Garantir a unidade pedagógica, em todos os 

níveis de ensino, aprimorando a organização e 

o funcionamento do Colégio. 

Antonio Carlos 

Fragoso  

(Diretor Geral) 

Ana Clara  

Rodrigues 

(Vice-Diretora) 

 

Secretaria 

Atender estudantes e suas famílias quanto a: 

matrícula / reclassificação / transferência / 2a 

chamada/ adaptação e documentação oficial 

dos estudantes. 

 

Sílvia Bulcão 

 

 

 

 

Coordenação 

Pedagógica 

Desenvolver e articular ações pedagógicas 

que viabilizem a qualidade do processo de 

ensino / estimular o processo de educação 

permanente do corpo docente / acompanhar o 

trabalho de cada professor, propondo 

reformulações, quando necessário/ 

acompanhar o rendimento dos estudantes/ 

acompanhar e avaliar, em conjunto com a 

equipe pedagógica, o Projeto Pedagógico do 

Colégio, propondo alterações, quando 

necessário. 

 

 

 

 

Márcia Habibe Netto 

 

 

 

 

Orientação 

Educacional 

 

 

 

Acompanhar o estudante em todas as etapas 

do curso / atendimento aos estudantes e 

famílias nos aspectos cognitivos e atitudinais / 

manter contatos com os especialistas dos 

estudantes portadores de necessidades 

especiais / fornecer subsídios aos estudantes 

e famílias, a partir das observações 

resultantes do Conselho de Classe e vice-

versa. 

 

 

 

Trissiane Carvalho 

Miguez 

 

 

Orientação 

de Disciplina 

Assegurar a disciplina e o cumprimento das 

normas escolares / encaminhar o estudante 

aos setores competentes do Colégio, quando 

se fizer necessário. 

 

Edgard Figueiredo 

Filho 
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O USO INTELIGENTE DOS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS NA SALA DE AULA 

 

 

No Ensino Fundamental II e Médio utilizamos o suporte didático em 

formato de Módulo (seis volumes) que também estão disponíveis, no 

formato digital. Para isso, contamos com a Plataforma de Ensino ELEVA. 

Esta, desde seu conceito até sua execução é uma grande inovação no 

sistema tradicional.  Ao proporcionar um currículo completo, incluindo 

habilidades acadêmicas e socioemocionais, personalização do estudo 

por meio da tecnologia, material didático atualizado e contextualizado, 

trazendo o que há de melhor em termos de suporte educacional para os 

nossos estudantes.  

 

Os recursos tecnológicos como, tablets, smatphones, notbooks, data 

show, serão nossos principais suportes para navegação na Plataforma 

ELEVA e na instrumentalização de seus mecanismos de uso, 

possibilitando para além dos materiais físicos conteúdos gameficados, 

vídeo-aulas, QR Code para resolução de questões, dentre outras 

possibilidades a ela agregadas. Trata-se de um mundo de possibilidades 

na palma da mão sendo mediados por profissionais qualificados para 

atender as demandas discentes de maneira eficiente. Entretanto, 

lembramos que não é permitido o acesso às redes sociais e outros 

entretenimentos para evitar distrações nas aulas. 

 

     Assim, fazemos do Colégio Mendel Vilas, um local prazeroso e 

dinâmico, em que destacamos a participação ativa dos estudantes, 

contribuindo para uma formação ética, tornando-os agentes 

transformadores da realidade em que vivem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É muito importante que você faça uso dos recursos da 

Plataforma ELEVA, enquanto suporte pensado para o êxito em 

sua formação durante todo período letivo. O uso inteligente do 

seu aparelho tecnológico faz toda diferença neste processo. 
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 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Matutino: 7h às 12h30min 

Intervalo: 

- Ensino Fundamental II (6
o
, 7

o
 e 8

o
 anos) - 9h30min às 10h 

- Ensino Fundamental II (9
o
 ano) e Ensino Médio (1

a
, 2

a
 e 3

a
 série do 

E.M.) -  10h20min às 10h50 

 

 UNIFORME ESCOLAR 
 

 O uso do uniforme escolar é obrigatório porque visa à identificação 
e segurança de nossos estudantes. A não conformidade do 

padrão pré-estabelecido poderá implicar em atividades 

escolares suspensas, desde que o educando ou responsável 

não apresente uma justificativa condizente com a situação. 

 

 O uniforme é composto de dois padrões: o diário e o de Educação 

Física: 

 

Uniforme Diário 

 

- Calça ou bermuda tipo jeans, azul liso e preto;  

- Blusa de malha, com mangas e regatas;  

- Casaco e calça de moletom (com o logotipo do Colégio em seu 

modelo padrão); 

- Sapato fechado ou tênis (cor neutra); 

- Meias (cor neutra). 

 

Uniforme de Ed. Física 

 

- Bermuda e camiseta com o logotipo da escola. 

- Meias e tênis cor neutra. 

 

 REGIMENTAIS: 
 

 O ano letivo é dividido em três etapas de estudo correspondentes 

ao I, II e III Trimestres. As notas atribuídas ao estudante são 
trabalhadas na escala de 0 a 10 (zero a 10). 

 

 Será considerado aprovado o estudante que obtiver média global 

igual ou superior a 6,0 (seis), em cada área de estudo/disciplina, 
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perfazendo, nos três Trimestres um total igual ou superior a 18 
(dezoito) pontos, observada a disposição legal quanto à 

assiduidade, a partir da seguinte fórmula: 
 

M.F 
03

 T MIII  T MII  T MI



 

 CONSELHO DE CLASSE: 

 

 O Conselho de Classe é o órgão normativo e deliberativo do 

Colégio e é composto do Diretor ou de seu representante legal, do 

Coordenador Pedagógico, do Orientador Educacional e dos 

Professores do Ano/Série. O Conselho de Classe se reúne ao final 

de cada Trimestre, para avaliar os aspectos pedagógicos do 

processo de ensino e avaliar, cada estudante, nos aspectos 

cognitivos e, principalmente, atitudinais. O Conselho de Classe 

tem autonomia regimental. 

 

 No III Trimestre são analisados os estudantes que não 

conseguiram obter média 6,0 (seis), visando o diagnóstico das 

reais possibilidades de aproveitamento desses estudantes. Nessa 

análise, os estudantes que apresentam atitudes desejáveis 

(compromisso, interesse, responsabilidade, frequência e 

participação ativa nas aulas) podem ser favorecidos, pelo 

Conselho de Classe, com aproximações. 

 

 TRANSFERÊNCIA: 

 

 O Colégio concederá transferência a seus estudantes ou receberá 

estudantes transferidos, nos termos da legislação vigente, podendo 

essa transferência ser concedida em qualquer época, com exceção 

do período de avaliação do último Trimestre.  

 

 O estudante transferido para este estabelecimento, a depender da 

escola de origem, fica sujeito ao processo de adaptação exigido 

pela legislação em vigor. 

 

 NORMAS DE CONVÍVIO ESCOLAR 

 

SEUS DIREITOS: 

 

 Receber educação de qualidade. 
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 Ser respeitado em todos os aspectos. 

 Organizar grêmio para tratar de interesses estudantis.  

 Ser informado sobre o Regimento Escolar, Planos de Curso, 

calendários e cronogramas. 

 Receber seus trabalhos corrigidos e avaliados. 

 Requerer 2
a
 chamada e revisão de avaliações dentro dos prazos 

pré-estabelecidos. 

 
SEUS DEVERES: 

 

 Respeitar a Direção, Professor, Orientador, Coordenador, 

Funcionários e Colegas. 

 Comparecer pontualmente às aulas, avaliações e outras atividades 

promovidas pelo Colégio. 

 Apresentar-se diariamente uniformizado. 

 Justificar, por escrito, suas faltas, atrasos ou outros impedimentos, 

devidamente assinado pelos pais ou responsáveis. 

 Devolver, em perfeito estado e nos prazos estipulados, os livros 

emprestados na Biblioteca. 

 Zelar pela limpeza, organização e conservação do patrimônio do 

Colégio. 

 

 

 

 

 
 

É VEDADO AO ESTUDANTE: 

 

 Retirar-se da sala de aula sem aquiescência do professor e, do 

Colégio, sem autorização da Direção. 

 Usar cigarros e bebidas alcoólicas na área do Colégio. 

 Usar recursos ilícitos nas verificações de aprendizagem, seja em 

seu favor ou de seus colegas. 

 Ocupar-se nas aulas de assuntos ou tarefas alheias às mesmas. 

 Portar celular e outros aparelhos eletrônicos nas aulas e nas 

avaliações, exceto quando autorizado pelo professor. 

 Divulgar notícias, boletins, avisos, jornais e impressão de camisas 

envolvendo o nome do Colégio, sem permissão da Direção. 

 Adulterar documentos. 

ATENÇÃO! 

Cuidado com objetos de valor. O Colégio não se 

responsabilizará pela perda dos mesmos. 
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 Trazer para o recinto do Colégio armas, artigos explosivos, 

gravuras, impressos e livros que atentem contra a integridade 

física e moral da comunidade educativa. 

 

SANÇÕES: 

 

 Caso não haja cumprimento das normas escolares, o estudante 

estará sujeito às seguintes sanções, após análise dos fatos pela 

Direção, SOE e, nos casos mais graves, pelo Conselho 

Administrativo do Colégio: 
 

I. Comunicado à família. 

II. Advertência verbal. 

III. Advertência escrita. 

IV. Comparecimento dos pais ou responsáveis ao Colégio. 

V. Suspensão seguida do comparecimento dos pais ou 

responsáveis. 

VI. Solicitação pelo colégio da transferência do estudante, 

quando o mesmo desrespeitar as normas regimentais. 

VII. Impedimento na renovação de matrícula para o ano 

subsequente. 

 

 FORMAS DE COMUNICAÇÃO: Colégio/Estudante/Família: 

 

 Painel eletrônico: todas as informações são divulgadas no painel 

eletrônico, localizado na recepção do Colégio. É importante que o 

estudante verifique o painel diariamente. 

 

 Mendel on-line: o acesso ao portal: www.mendelvilas.com 

permite ao estudante e sua família o contato com o funcionamento 

geral do Colégio e, também, através de e-mail e senha individual, 

acompanhar a vida escolar do filho(a) no Colégio. 

 

             No portal você vai encontrar a Agenda Virtual que indica: os 

conteúdos e tarefas diárias, a pontuação processual e final de cada 

Trimestre e os assuntos a serem cobrados nas avaliações parciais 

e finais. Todos os eventos realizados são divulgados no Portal 

Mendel Vilas, inclusive, com as respectivas fotos da atividade. 

 

http://www.mendelvilas.com/
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- Plataforma ELEVA: o acesso à plataforma - portaleleva.com.br -

viabiliza o uso de ferramentas como, Monitoria On-line, onde o 

estudante tem acesso a soluções  comentadas de todos os 

exercícios do material didático; Videoaulas  com cerca de 5 mil 

aulas audiovisuais, entre elas resumos e resoluções de questões; 

Agenda e plano de estudo, que funciona como instrumento 

norteador das atividades escolares a serem desenvolvidas, bem 

como ferramenta que promove facilitar o progresso do estudante ao 

longo do ano letivo sugerindo planos de estudos adaptados as 

demandas individuais do estudante; Plataforma Adaptativa com 

conteúdos gamificados para uma aprendizagem interativa e 

divertida.      

 

 Boletim de Notas: o estudante recebe no final de cada Trimestre, 

em data estipulada no Calendário Letivo, o seu Boletim de Notas. 

No referido Boletim, é registrado um convite, de comparecimento da 

família ao SOE, quando necessário. 

 

 Comunicado às famílias: todas as informações são divulgadas no 

portal: www.mendelvilas.com e oficializadas às famílias e ao 

estudante através de comunicações escritas.  

 

 

 

 

 

 

 

PLANTÃO PEDAGÓGICO: 

 

 O contato direto entre Pais e Professores ocorre através dos 

Plantões Pedagógicos que são realizados, nas datas marcadas no 
Calendário Letivo. O atendimento é personalizado: professor-

família.  

 

TELEFONES/CORREIOS ELETRÔNICOS: 

 

 Quando se tratar de questão a ser solucionada e encaminhada de 

imediato e na impossibilidade de comparecimento ao Colégio, os 

pais podem ser atendidos pelo nosso telefone (71) 2105-0002, ou 

através de comunicação on-line: 

OBSERVAÇÃO 

No caso de suspensão, torna-se imprescindível o compareci-

mento da família ao Colégio. Nesse caso, o estudante só tem 

acesso à sala de aula mediante comparecimento familiar. 
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Direção:direcaomendel@terra.com.br 

 

Coordenação Pedagógica E.F. II: coordensfun2@gmail.com 

 

Coordenação Pedagógica E.M: coordensmedio@terra.com.br 

 

Secretaria do Colégio: mendelvilas@terra.com.br 

 

 ORIENTAÇÕES E NORMAS PARA AS AVALIAÇÕES: 

 

 A pontualidade do estudante nas avaliações é fundamental. 

 É necessário estar devidamente uniformizado no comparecimento 

às avaliações, inclusive nas Segundas Chamadas. 

 A avaliação será imediatamente suspensa e zerada, caso o 

estudante seja flagrado com “pesca,” em seu favor ou de seus 

colegas (norma regimental). 

 Não é permitido portar celular e outros aparelhos eletrônicos, nas 

aulas e durante a realização das avaliações (apenas calculadora 

quando permitida pelo professor e sinalizada nas instruções da 

avaliação). 

 O estudante só pode se ausentar da sala após o término de sua 

avaliação. 

 O estudante não terá direito a outra avaliação, caso a rasure, faça 

marcações indevidas ou responda a lápis. 

 Recebida a avaliação, o estudante terá o prazo de 48 horas para 

solicitar revisão. 

 

 DENTRE OS ASPECTOS ATITUDINAIS E PROCEDIMENTAIS DO 

ESTUDANTE, DESTACAMOS: 

 

 Frequência às aulas; 

 Pontualidade e participação nas atividades; 

 Qualidade na apresentação dos trabalhos e cumprimento de 

tarefas; 

 Cumprimento às normas disciplinares do Colégio; 

 Respeito aos professores, colegas e funcionários. 

  

mailto:coordensfun2@gmail.com
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 SEGUNDA CHAMADA: 

 

 Terá direito à Segunda Chamada o estudante que, por motivo de 

doença ou falecimento de parente próximo, esteja 

comprovadamente impossibilitado de comparecer ao Colégio no 

dia da realização das avaliações. 

 O estudante deverá justificar a sua falta junto ao SOE. 
 O prazo para o requerimento da Segunda Chamada é de 48 horas 

após a realização da avaliação e deverá ser feita pelos pais ou 

responsáveis na Secretaria do Colégio.  

 A avaliação de Segunda Chamada engloba todos os objetivos 

trabalhados e é realizada após o término das avaliações dos 

Trimestres, em horário oposto às aulas. 

 Para as avaliações de Segunda Chamada existe um custo 

adicional para a família. 

 

As avaliações do III Trimestre e da recuperação final ficam 

excluídas da possibilidade de Segunda Chamada. O Conselho 

de Classe é o órgão deliberativo para análise dos casos 

excepcionais. 

 

 RECUPERAÇÃO: 

 

A recuperação se processa no Colégio, em 03 etapas a seguir 

explicitadas: 

 

 1
a
 Etapa: Processual: durante o desenvolvimento normal das aulas, 

quando o professor percebe dificuldades na assimilação do 

conteúdo trabalhado ou nas avaliações processuais aplicadas. O 

estudante é estimulado a refazer a atividade. 

 

 2
a
 Etapa: Oficinas de Recuperação de Habilidades: realizada no I 

e II Trimestre, no turno oposto às aulas, através de um trabalho 

centrado no resgate das competências e habilidades de leitura 

compreensiva e produção de textos (Oficinas Humanas) e do 

treinamento de situações-problemas contextualizadas e jogos para o 

OBSERVAÇÃO 

Priorizamos nas avaliações questões discursivas.  
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desenvolvimento e resgate do raciocínio lógico-matemático (Oficinas 

Exatas). Essas competências são consideradas ferramentas 

essenciais para prosseguimento dos estudos. 

 

Obs.: A Oficina de Habilidades é opcional e tem um custo para a 

família. É válido assinalarmos que não há a possibilidade de 

Segunda Chamada para as avaliações finais das Oficinas de 

Habilidades Humanas e Exatas. 

 

 3
a
 Etapa: Recuperação Final: após o término do ano letivo com a 

revisão dos conteúdos básicos e essenciais à série seguinte. 

 Após divulgado o resultado o estudante terá o prazo de 48 horas 

para solicitar revisão. 

 As avaliações de recuperação assumem o formato de Curso ou 

Orientação. O Curso é sempre obrigatório nas disciplinas de 

Língua Portuguesa, Matemática e Redação, podendo ser realizado 

para as outras disciplinas quando houver dez ou mais estudantes 

matriculados nas mesmas.  

 

Atenção: A recuperação final poderá ser realizada:  

 

1) das segundas-feiras às sextas-feiras nos dois turnos (matutino 

e vespertino);  

2)  aos sábados (matutino). 

  

Obs.: A recuperação final tem um custo para a família. 

 

 

Atenciosamente 

Equipe Mendel Vilas 
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PLANO DE CURSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9ºAno 
 

INTERDISCIPLINAR 
 

CONTEXTUALIZADO 

 

 

 

LIV 
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ÁREAS / COMPONENTES CURRICULARES/ 
PROFESSORES 

 

ÁREAS 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

(Disciplinas) 

 

PROFESSORES 

 

 

 

 

 

Linguagens 

L. Portuguesa Mary Márcia 

Redação Karine Cajaiba 

L. Estrangeira: Inglês Edlamar Miranda 

L. Estrangeira: Espanhol Rute Lúcio 

História da Arte Nadja Leal 

Educação Física Alex Rodrigues 

 

 

Ciências Humanas  

Geografia Leonardo Moreira 

História Alexandra Freitas 

Filosofia George Sales 

Ciências da Natureza 

Ciências Cecil Fazolato 

Física Marcus Vinicius 

Química Cecil Fazolato 

Matemática Matemática Hélio 

LIV Laboratório de 

Inteligência de Vida. 

George Sales 
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“A linguagem está nos postos de comando da imaginação”. 
 (Bachelard, Gaston) 

 
A linguagem permeia o conhecimento, o pensamento, a 

comunicação e a ação, bem como as formas de conhecer, de pensar, de 

comunicar e de agir. 

Essa área tem sob sua responsabilidade, compartilhada com as 

outras áreas, capacitar no estudante sua competência leitora e 

escritora... 

(http://www.oei.es/quipu/brasil/ensino_medio.pdf- com adaptações) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oei.es/quipu/brasil/ensino_medio.pdf-
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DISCIPLINA: Língua Portuguesa e Redação. 

Ao final do curso você deverá ser capaz de: 

 Ler, analisar, reconhecer e interpretar textos de variados gêneros e 

temáticas. 

 Atribuir sentido aos textos, percebendo o que está implícito, 

pressuposto ou subtendido. 

 Ampliar o conjunto de conhecimentos discursivos, semânticos e 

gramaticais envolvidos na construção do texto. 

 Estabelecer relações entre ideias no texto e entre eles. 

 Reconhecer a importância da leitura no mundo contemporâneo. 

 Identificar os elementos organizacionais e estruturais de textos de 

diferentes gêneros.  

 Reconhecer em textos os procedimentos de persuasão utilizados 

pelo autor. 

 Analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, 

desenvolvendo a capacidade de avaliação de textos. 

 

L. PORTUGUESA PROF
a
  MARY MÁRCIA 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

 

I 

 

 

1 

1 Gramática e texto 

Período composto 2 Período composto 

3 Coordenação e subordinação 

4 Coordenação (I) 

5 Coordenação (II) 

 

 

2 

6 Gramática e texto 

7 Revisão  

8 Orações subordinadas substantivas  

9 Orações adjetivas e pronome relativo 

10 As funções sintáticas dos pronomes 
relativos 

 

 

 

         
 

11 Gramática e texto 
12 Orações subordinadas adverbiais 

13 Função argumentativa das adverbiais 
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II 
3 

 

14 Orações reduzidas 

15 Figuras de sintaxe 

 
 

4 

16 Gramática e texto 

17 Concordância verbal (I) 

18 Concordância verbal (II) 

19 Revisão  

20 Concordância nominal 

 

 

 

 

III 

 
 

5 
 

21 Gramática e texto 

22 Regência verbal 

23 Regência nominal 

24 Revisão  

25 Crase  

 
 

6 

26 Gramática e texto 

27 Colocação pronominal 

28 Estrutura e formação das palavras 

29 Uso da vírgula  

30 Gramática e texto 
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DISCIPLINA: Redação 

Ao final do curso, você será capaz de: 

 Compreender a leitura e o processo de interpretação textual como 

parte da construção de significados atribuídos ao contexto situacional.  

 Entender e construir textos científicos, favorecendo o conhecimento 

de diferentes estruturas textuais, bem como a sistematização 

gramatical, análise linguística e reflexão acerca da nova ortografia da 

Língua Portuguesa. 

 

REDAÇÃO  PROF
a
  KARINE CAJAIBA 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

 

I 

 
 
 
1 

1 Poemas: definição, estrofes e versos 

2 Metrificação e escansão 

3 Rima e ritmo 

4 Soneto, poesia concreta, ode, haicai e 

epopeia 

5 Interpretação de textos: exercícios 

 
 
2 

6 Propostas de produção textual e sarau 
de poesias 

7 Relembrando a narração: principais 
características 

8 Fábulas e lendas 

9 Conto: características, usos, estrutura e 
foco narrativo 

10 Interpretação de textos e propostas de 
produção textual  

 

 

 

 

II 

         
 

3 
 
 

11 Conto: linguagem e tipos de discurso 

12 Conto: personagens e espaço 

13 Conto: tempo e técnica do flashback 

14 Texto jornalístico: características, 

objetivos e contextos de circulação 

15 Texto jornalístico: linguagem e usos 

 
 
4 

16 Texto jornalístico: intencionalidade 

discursiva e (im) pessoalidade 

jornalística 

17 Interpretação de textos e propostas de 

produção textual 

18 Notícia  
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19 Reportagem 

20 Entrevista 

 

 

 

 

III 

 
 
5 
 

21 Editorial 

22 Interpretação de textos e propostas de 

produção textual 

23 O que é argumentar? 

24 Artigo de opinião 

25 Dissertação argumentativa: definição, 

características, usos e linguagem 

 
 
6 

26 Dissertação argumentativa: estrutura e 

falhas estruturais 

27 Proposta de produção textual de 

dissertações argumentativas 

28 Dissertação argumentativa: coesão e 

coerências 

29 Dissertação argumentativa: informa-

tividade e originalidade 

30 Dissertação argumentativa: análise de 

parágrafos e textos exemplares 
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DISCIPLINA: Língua Estrangeira: Inglês e Espanhol 
 

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 

 Construir um conhecimento sobre a organização de um texto em língua 

inglesa e aplicá-lo em diferentes situações de comunicação, tendo por 

base os conhecimentos de língua materna. 

 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problemas. 

 Interpretar criticamente as mensagens de pequenos textos (jornalístico, 

científico, literário, etc.), relacionando-as à sua realidade, a fim de 

posicionar-se como indivíduo, no seu contexto sociopolítico-cultural. 

 Analisar textos reconhecendo o vocabulário básico utilizado.  

 Reconhecer a função desempenhada pelas diversas classes 

gramaticais nos textos. 
 

INGLÊS PROF
a
 EDLAMAR MIRANDA 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

 

I 

 
 
 

1 

1 Linguagens de ambientes virtuais: 

internetês 

2 Linking words I (and, so, but, because) 

3 Past Habits: used to/would 

4 Grammar subject and object questions 

5 Writing: (Fóruns de discussão online, 

fotorreportagem) 

 
 

2 

6 Recursos de persuasão (uso de cores e 
imagens, tamanhos de letras, jogo de 
palavras etc.) 

7 Relative pronouns: identificar no texto 

8 Relative clauses (a person who, a place 
where) 

9 Relative clauses (omitting the relative 
pronoun) 

10 Cultural corner 

 

 

 

         
3 

11 Other future forms review 

12 Past Perfect/friends and false friends 

13 Past Perfect x Simple Past 
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II 
 

 

14 Collocations with do and make 

15 Picture description 

 
 

4 

16 Conditionals zero and first conditionals 

17 Conditionals second and third 

conditionals 

18 Linking words 

19 Writing (campanha publicitária, 

memes, etc.) 

20 Cultural corner 

 

 

 

III 

 
5 
 

21 Modals I (should, may, might) 

22 Modals II (have to, must) 

23 The passive 

24 Passive with by 

25 Cooking verbs: writing a recipe 

 
 

6 

26 Reported speech (I): verbs 

27 Reported speech (II): Here – There, 

Now - Then 

28 Prepositions of movement 

29 Means of transportation 9nouns and 

verbs 

30 Revisão 

 

 

ESPANHOL PROF
a
 RUTE LÚCIO 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

 

 

I 

 
 
 
 
 

1 

1 El arte 

2 Artículo neutro “lo” 

3 La entrevista 

4 Pretérito imperfecto de subjuntivo 

5 Estilo directo e indirecto 

6 Cambios del estilo indirecto 

7 Cuentos 

8 Practicando la lectura 

9 Argentina y España 

10 Pronombres de objeto directo 

  11 Pronombres de objeto indirecto 
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II 

 
 
 

2 

12 Prefijos e sufijos 

13 Alimentación curiosa 

14 Enfermedades y dolores 

15 La televisión 

16 Los blogs 

17 Las preposiciones “hacia” y “hasta” 

18 Lecciones sobre la sociedade de 

consumo 

19 Buscando empleo 

20 Las enfermidades 

 

 

 

 

III 

 
 

5 

21 Los portátiles 

22 Las conjunciones 

23 Los pronombres relativos 

24 Repaso 

25 Palabras homónimas 

 
 

6 

26 Palabras parónimas 

27 Uso de los “porquês” 

28 Refranes populares 

29 La carta 

30 Practicando la lectura 
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DISCIPLINA: História da Arte  
 
 Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 Reconhecer os códigos e as linguagens da Arte e suas relações com 

o contexto histórico e social. 

 Produzir composições nas diferentes linguagens artísticas, 
valorizando e articulando o conhecer e o fazer artístico, com 

investigação, reflexão, criatividade, sensibilidade e imaginação. 

 Reconhecer o papel da Arte na formação do ser humano, através da 

experimentação e exploração das suas diferentes linguagens, 
desenvolvendo através destas uma atitude de busca pessoal crítica, 
ética e coletiva por meio de processos criativos, além de 

compreender a diversidade cultural e artística ao longo da história 
humana. 

 

 

ARTES PROF
a
 NADJA LEAL 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

 

 

I 

 
 
 

1 

1 Precedentes dos tempos modernos 

2 Renascimento pintura 

3 Renascimento: escultura e arquitetura 

4 Renascimento: música  

5 Renascimento: teatro 

 
 

2 

6 Maneirismo 

7 Revisão 

8 Barroco: pintura 

9 Barroco: escultura 

10 Barroco: arquitetura 

 

 

 

 

 

 

II 

         
 

 
3 

 

11 Arte barroca: teatro e ópera 

12 Arte rococó: pintura 

13 Arte rococó: escultura e arquitetura 

14 Arte rococó: ópera 

15 Revisão 

 

4 

 

16 
Arte clássica e anticlássica 

17 Arte neoclássica: pintura 

18 Arte neoclássica: escultura e 
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arquitetura 

19 Arte barroca no Brasil: escultura e 

pintura 

20 Arte barroca no Brasil: arquitetura 

 

 

 

 

III 

 
 

5 
 

21 Arte rococó no Brasil: decoração 

22 Arte rococó no Brasil: mobiliário 

23 Missão artística francesa: neoclássica 

no Brasil 

24 Missão artística francesa: pintura e 

escultura 

25 Missão artística francesa: arquitetura 

 
 

6 

26 Arte indígena: Brasil 

27 Arte africana e o Brasil 

28 Cultura brasileira: artesanato e 

literatura de cordel 

29 Cultura brasileira: música e dança 

30 Revisão 

 
DISCIPLINA: Educação Física 
 
Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 Valorizar a Educação Física como uma das formas eficazes de 
prevenção da saúde. 

 Perceber que a Educação Física contribui na formação geral do 
indivíduo. 

 Identificar os diversos tipos de jogos, criando e recriando jogos pré-

desportivos. 

 Conhecer a capoeira como fenômeno cultural do Brasil. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA PROF.  Alex Rodrigues 
 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

I 

 
 

 
 

1 

1 Jogos cujo conteúdo implique: 

2 Jogar tecnicamente.  

3 Empregar o pensamento tático e 
estratégico. 

4 Futsal + Vôlei + Atletismo.  

5 Saúde – A importância da atividade 
física e como avaliá-la. 
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6 Mostra de Educação Física (o esporte 
como forma de inclusão social). 

7 Atividade diversificada. 

8 Atividade diversificada. 

9 Campeonato no intervalo. 

 

 

 

II 

 

         
 

 
2 

 

10 Futebol de campo + Atletismo + 
Handebol. 

11 Jogos Internos 2018 (previsão agosto 
de 2018) 

12 Atividade diversificada. 
Atividade sobre rodas – resgate de 
brincadeiras com objetos que tem 
perdido espaço no cotidiano dos 
jovens. 

14 Adaptar os jogos de aventura para 
serem realizados na aula. 

15 Atividade diversificada. 

16 Atividade no meio líquido (piscina) – 
esportes aquáticos. 

 

III 
 

 
3 

17 Natação e Basquete. 

18 Adaptar os jogos de aventura para 
serem realizados na aula. 

19 Atividade diversificada. 

20 Atividade no meio líquido (piscina) – 
esportes aquáticos. 
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“A minha vida é um Todo indivisível, e todos os meus atos convergem 

uns nos outros; e todos eles nascem do insaciável amor que tenho para 

com toda a humanidade.”  
(Mahatma Gandhi) 

 

As Ciências Humanas, através das disciplinas de História, Geografia e 

Filosofia articulam os seus conteúdos, através das possibilidades abertas 

pelos referenciais, e pela abordagem de temas abrangentes e 

contemporâneos que afetam a vida humana em escala global, regional e 

local, bem como na esfera individual. Portanto, são aquelas que tratam 

dos aspectos humanos e que têm o ser humano como objetivo de estudo 

ou o foco. É considerada uma ciência não exata, de grande margem 

subjetiva e de grande importância para a sociedade. 
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DISCIPLINA: Geografia 
 

AO FINAL DO CURSO VOCÊ DEVERÁ SER CAPAZ DE: 

 

 Compreender as transformações dos espaços geográficos como 
produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. 

 Identificar mudanças ocorridas século XXI, a partir de 
acontecimentos naturais e humanos, repensando, de maneira 
racional, uma leitura do mundo mais igualitária. 

 Compreender a produção e o papel histórico das instituições 
sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes 

grupos, conflitos e movimentos sociais. 

 Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto 
nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento 

e na vida social. 

 Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar 

os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma 
atuação consciente do indivíduo na sociedade. 

 Debater as questões que envolvem a nossa sociedade a partir da 

relação entre os sujeitos históricos no tempo e no espaço, e o 
caminho que tomaremos para provocar os nossos alunos a 

pensarem e agirem criticamente em relação ao seu papel social, 
instigando-os ao desenvolvimento e fortalecimento de uma ação 
cidadã transformadora. 

 

 

GEOGRAFIA PROF. LEONARDO MOREIRA 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

 

I 

 
 

1 

1 A geografia dos países centrais 

2 A formação do capitalismo e suas fases 

3 A globalização e a Revolução Técnica-

Científico-Informacional 

4 A dinâmica do espaço da globalização 

5 Fluxos populacionais e migrações 

internacionais 

 
 

2 

6 Capitalismo e sociedade de consumo 

7 Globalização: países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos 

8 Geopolítica e economia do período 
pós-Segunda Guerra 

9 A geopolítica do mundo 
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contemporâneo 

10 América desenvolvida: quadro natural 

 

 

 

 

 

II 

         
 

3 
 
 

11 O povoamento da América Anglo-

Saxônica 

12 EUA: potência capitalista 

13 EUA: da indústria tradicional  

14 EUA: da indústria tradicional aos 

tecnopolos 

15 Revisão 

 
 

4 

16 EUA: sociedade e aglomerações 

urbanas 

17 Canadá: aspectos naturais, 

demográficos e econômicos 

18 Europa: quadro natural 

19 Europa: aspectos demográficos 

20 Europa: desigualdades internas e 

migração 

 

 

 

 

III 

 
 

5 
 

21 Europa: espaço agrário e industrial 

22 União Europeia: construção do bloco 

23 União Europeia: novas perspectivas 

24 Rússia socialista 

25 Rússia hoje: a transição para o 

capitalismo 

 
 

6 

26 Japão: país de instabilidades 

geológicas 

27 Japão: o Oriente desenvolvido 

28 O norte no Sul: o continente 

australiano 

29 As regiões polares 

30 Revisão 
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DISCIPLINA: História 
 

“O segredo da sabedoria, do poder e do conhecimento é a humildade." 

 
Ernest Hemingway 

 

Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de: 

 

 Reconhecer, no processo de desenvolvimento histórico dos homens, 
os diferentes contextos, decorrentes da ação dos mesmos sobre o 

espaço por ele ocupado e explorado. 

 Analisar as principais características dos diferentes modos de vida 
dos grupos humanos, nos períodos da Pré-História e da História. 

 Comparar as características sociais do passado e sua herança na 
sociedade contemporânea, principalmente a brasileira. 

 Ter o hábito da leitura e da escrita. 

 Compreender o papel e a importância do continente africano para a 
formação das primeiras civilizações e a contribuição para a formação 
da sociedade brasileira. 

HISTÓRIA PROF
a
 ALEXANDRA FREITAS 

 
TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

 

I 

 

 

 

1 

1 Primeira República: República da 
Espada 

2 República Oligárquica: estrutura de 
poder 

3 República Oligárquica: economia e 
sociedade 

4 República Oligárquica: movimentos 
sociais 

5 A crise da República Oligárquica 

 

 

2 

6 Primeira Guerra Mundial 

7 Revolução Russa: antecedentes 

8 Revolução Russa: da NEP ao 
stalinismo 

9 A Crise de 1929 

10 Fascismo: os casos da Itália e de 
Portugal 

          11 Fascismo: os casos da Alemanha e da 
Espanha 
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II 

 
3 

 
 

12 Segunda Guerra Mundial: antecedentes 
e o conflito 

13 Segunda Guerra Mundial: o fim da 
guerra e os acordos de paz 

14 Era Vargas: chegada de Vargas ao 
poder 

15 Era Vargas: Governos Provisório e 
Constitucional 
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16 Era Vargas: Estado Novo 

17 Período Democrático: o Governo 
Dutra e o segundo Governo Vargas 

18 Período Democrático: Governos JK e 
Jânio Quadros 

19 Período Democrático: o Governo João 
Goulart e o Golpe de 1964 

20 Guerra Fria: formação dos blocos e 
conflitos 

 

 

 

 

III 

 
 

5 
 

21 Guerra Fria: a Coexistência Pacífica 

22 O fim da Guerra Fria 

23 O fim da Guerra Fria 

24 A questão judaico-palestina 

25 Ditadura Civil-Militar: os Governos 
Castelo Branco e Costa e Silva 

 
 

6 

26 Ditadura Civil-Militar: Governo 
Médici 

27 Ditadura Civil-Militar: os Governos 
Geisel e Figueiredo 

28 Ditadura Civil-Militar: a crise do 
governo militar e a abertura política 

29 A nova República: Governos Sarney e 
Collor 

30 A nova República: Governos Itamar 
Franco, FHC, Lula e Dilma 
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DISCIPLINA: Filosofia 
 

Ao final do curso o(a) aluno(a) deverá ser capaz de: 

 Demonstrar espírito investigativo e curiosidade natural pelo mundo. 

 Demonstrar sensibilidade e uma maior consciência em relação ao 
meio em que vive. 

 

FILOSOFIA PROF. GEORGE SALES 

 
TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

01 O universo dos valores. 

02 Ética. 

03 Moral. 

04 Consciência moral. 

05 Moral e direito. 

 

 

 

06 Consciência moral e liberdade. 

07 Virtude: O uso da liberdade com 
responsabilidade. 

08 Causas da violência e maldade. 

09 Transformação das normas morais. 

10 Concepções éticas na história. 

 

 

 

 

II 

         
 

 
 
 

11 O universo dos valores 

12 Ética e Moral na história. 

13 Ética Grega Antiga 

14 Ética cristã. 

15 Ética na idade moderna. 

 
 
 

16 Ética na contemporaneidade. 

17 Relativismo ético. 

18 Ética objetiva. 

19 Estética. 

20 O belo. 

 

 

 

 
 

 

21 O homem e a tecnologia. 

22 Civilização tecnológica 

23 Ambiguidade tecnológica. 
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III 

 24 A tecnologia ontem e hoje. 

25 Homo sapiens e Homo faber. 

 
 

 

26 Técnica e ciência. 

27 Ciência e tecnologia. 

28 Robotização. 

29 Clonagem. 

30 Modernidade. 
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 “Todo grande progresso da ciência resultou de uma nova 

audácia da imaginação.” 
John Dewey 

 
 

As Ciências da Natureza, através da disciplina Ciências, tem como 

objetivos principais capacitar o estudante para:  

 

 valorizar a vida em sua diversidade e a conservação dos ambientes.  

 entender e aplicar  métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais. 

 elaborar perguntas e hipóteses, selecionando e organizando dados e 
ideias para resolver problemas; 

 caracterizar as condições e a diversidade da vida no planeta Terra em 
diferentes espaços, particularmente nos ecossistemas brasileiros; 

 identificar relações entre conhecimento científico, produção de 
tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução 
histórica;  

 formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas 
reais a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em 

prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no 
aprendizado escolar; 

 saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, 

matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida;  
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DISCIPLINA: Ciências 
 

Ao final do curso o(a) aluno(a) deverá ser capaz de: 

 

 Reconhecer a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser 
humano parte integrante e agente de transformação do mundo em 

que vive. 

 Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, 
matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida. 

 Desenvolver uma visão sistêmica da vida, a partir da compreensão entre 
as interações dos seres vivos com o ambiente e dos fenômenos 

bioquímicos celulares. 

 Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da Biologia. 

 Apresentar suposições e hipóteses acerca dos fenômenos biológicos 

em estudo. 

 Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico apreendido, 
através de textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes etc. 

 Conhecer diferentes formas de obter informações (observação, 
experimento, leitura de texto e imagem, entrevista), selecionando 

aquelas pertinentes ao tema biológico em estudo. 

 Expressar dúvidas, ideias e conclusões acerca dos fenômenos 
biológicos. 

 Identificar em dada situação-problema as informações ou variáveis 
relevantes e possíveis estratégias para resolvê-la. 

 

BIOLOGIA PROF. CECIL FAZOLATO 

 
TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

 

I 

 
 

1 

1 Reprodução e casos especiais de 
reprodução 

2 Fecundação humana 

3 Bioquímica celular: água e sais 
minerais 

4 Bioquímica celular: vitaminas 

5 Bioquímica celular: carboidratos 

 
 

2 

6 Bioquímica celular: lipídios 

7 Bioquímica celular: proteínas  

8 Bioquímica celular: Ácido nucleicos: 
definição e DNA 

9 Bioquímica celular: Ácidos nucleicos: 
tipos de RNA 
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10 Célula: envoltórios celulares 

 

 

 

 

II 

         
 

3 
 
 

11 Célula: Transportes intermembrana: 
difusão simples, facilitada e osmose 

12 Célula: Transportes intermembrana: 
transporte ativo 

13 Célula: Transportes intermembrana: 
fagocitose, pinocitose e endocitose 
mediada 

14 Organelas celulares: mitocôndrias, 
ribossomos, retículos e complexo 
golgiense 

15 Organelas celulares: lisossomos, 
centríolo, vacúolo e plastos 

 
 

4 

16 Núcleo: definição e componentes 

17 Núcleos: função e tipos de 
cromossomos 

18 Núcleo: duplicação do DNA 

19 Núcleo: síntese proteica (I) 

20 Núcleo: síntese proteica (II) 

 

 

 

 

III 

 
 

5 
 

21 Divisão celular: mitose e fundamentos 
da meiose 

22 Biotecnologia: terapia gênica, 
mapeamento genético e Projeto 
Genoma 

23 Biotecnologia: organismos 
transgênicos e clonagem 

24 Ecologia: conceitos 

25 Cadeia, teia alimentar e fluxo de 
matéria e energia 

 
 

6 

26 Relações ecológicas harmônicas 

27 Relações ecológicas desarmônicas 

28 Relações ambientais e soluções: ar 

29 Relações ambientais e soluções: solo 

30 Relações ambientais e soluções: água 
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FÍSICA PROF. 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

 

I 

 
 

1 

1 Introdução à Física 

2 Velocidade 

3 Velocidade: exercícios 

4 Aceleração 

5 Queda livre e gravitação 

 
 

2 

6 História da Física e leis de Newton 

7 Aplicações das leis de Newton 

8 Leis de newton: exercícios 

9 Trabalho e energia 

10 Usinas 

 

 

 

 

II 

         
 

3 
 
 

11 Trabalho e energia: exercícios 

12 Temperatura e calor 

13 Calorimetria 

14 Termodinâmica 

15 Termologia e calorimetria: exercícios 

 
 

4 

16 Introdução à física ondulatória 

17 Fenômenos ondulatórios 

18 Ondas: exercícios 

19 Introdução à óptica 

20 Espelho planos 

 

 

 

 

III 

 
 

5 
 

21 Espelho esféricos 

22 Refração da luz e lentes esféricas 

23 Óptica da visão e instrumentos ópticos 

24 Óptica geometria: exercícios 

25 Eletrostática 

 
 

6 

26 Eletrostática: exercícios 

27 Eletrodinâmica 

28 Eletromagnetismo 

29 Eletrodinâmica e eletromagnetismo: 

exercícios 

30 Astronomia 
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QUÍMICA PROF. 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

 

I 

 
 

1 

1 Conceitos básicos e definições: estados 

físicos da matéria 

2 Propriedades da matéria 

3 Fracionamento da misturas (I) 

4 Fracionamentos de misturas (II) 

5 Exercícios (I) 

 
 

2 

6 Estrutura atômica: conceitos e modelos 
atômicos 

7 Estrutura atômica: partículas 
fundamentais do átomo 

8 Estrutura atômica: isótopos e isóbaros 

9 Estrutura atômica: isótonos e 
isoeletrônicos  

10 Estruturas atômica: níveis e subníveis 
de energia (I) 

 

 

 

 

II 

         
 

3 
 
 

11 Estruturas atômica: níveis e subníveis 

de energia (II) 

12 Estrutura atômica: representação do 

Lewis 

13 Tabela periódica: conceitos, 

organização e estrutura 

14 Tabela periódica: localização dos 

elementos pela configuração eletrônica 

15 Ligações químicas: teoria do octeto e 

ligação iônica 

 
 

4 

16 Exercícios (II) 

17 Ligações químicas: ligação covalente 

simples e coordenada 

18 Ligações químicas: ligação metálica 

19 Número de oxidação (I) 

20 Número de oxidação (II) 

 

 

 

 

III 

 
 

5 
 

21 Funções inorgânicas: ácidos 

22 Funções Inorgânicas: bases 

23 Funções inorgânicas: óxidos 

24 Exercícios 

25 Exercícios (III) 

 26 Reações químicas: classificação e 

balanceamento por tentativas (I) 
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6 

27 Reações químicas: classificação e 

balanceamento por tentativas (II) 

28 Relações numéricas: massa atômica e 

massa molecular 

29 Relações numéricas: mol 

30 Relações numéricas: número de 

Avogadro 
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“Matemática não é apenas números, e sim envolve letras e 

toda a capacidade que o ser humano conseguir expressar.” 
(François Viète) 

 

Aprender Matemática é, em grande parte, aprender e utilizar suas 

diferentes linguagens – aritmética, geométrica, algébrica, gráfica entre 

outras. Na atualidade, as linguagens matemáticas estão presentes em 

quase todas as áreas do conhecimento. Por isso, o fato de dominá-las 

passa a constituir-se um saber considerando o contexto do dia a dia. Os 

objetivos principais dessa área são: 

 
 

 Desenvolvimento da capacidade de investigação e da 

perseverança na busca de resultados; 
 predisposição para alterar a estratégia prevista para resolver uma 

situação-problema quando o resultado não for satisfatório; 

 reconhecimento que pode haver diversas formas de resolução 
para uma mesma situação-problema e conhecê-las; 

 valorização e uso da linguagem matemática para expressar-se 
com clareza, precisão e concisão; 

 valorização do trabalho coletivo, colaborando na interpretação de 

situações-problema, na elaboração de estratégias de resolução e 

na sua validação; 
  interesse pelo uso dos recursos tecnológicos, como instrumentos 

que podem auxiliar na realização de alguns trabalhos, sem anular 
o esforço da atividade compreensiva. (PCNs de Matemática).  
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DISCIPLINA: Matemática  

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 

 Reconhecer a importância da Matemática e suas relações com a 
Ciência e a Tecnologia, essencial para a inserção das pessoas como 

cidadãos no mundo do trabalho, da cultura e das relações sociais.  

 Apropriar-se dos conhecimentos matemáticos da série, aplicando-os 

em situações concretas.  

 Utilizar raciocínio lógico-matemático e atitude investigadora nas 
situações-problema, envolvendo questões do cotidiano.  

 Relacionar observações do mundo real com representações 
(esquemas, tabelas, figuras, escritas numéricas) e relacionar estas 
representações com princípios matemáticos.  

 Relacionar os conhecimentos em Matemática com as demais áreas, 
com os Temas Transversais e com o cotidiano.  

 Perceber a evolução histórica da construção do conhecimento 
científico-matemático.  

 Utilizar os recursos tecnológicos como ferramenta na reflexão para a 

aprendizagem.  
 

 

MATEMÁTICA I PROF. HÉLIO 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

 

I 

 
 
 

1 

1 Fatoração: revisão 

2 Potenciação e radiciação 

3 Comparação dos radicais 

4 Operações com radicais 

5 Radicais: exercícios 

 
 

2 

6 Resolução de equações do 2o grau 

incompletas 

7 Composição de uma equação do 2o 

grau na forma fatorada 

8 Resolução de equações do 2o grau 

completas 

9 Equações completas: exercícios 

10 Estudo do discriminante 

 

 
         11 Relação entre coeficientes e Raízes 

12 Equações literais 



 

Informativo 9º ano E.F. II - 2018 

50 

COLÉGIO 

VILAS 

  

 

 

II 

 
3 

 

13 Equações biquadradas 

14 Equações irracionais 

15 Exercícios 

 
 

4 

16 Sistema de equações do 2o grau 

17 Problemas envolvendo equações e 

sistemas do 2o grau 

18 Problemas envolvendo equações e 

sistemas do 2o grau: exercícios 

19 Função: conceito 

20 Domínio, contradomínio e imagem 

 

 

 

 

III 

 
 

5 
 

21 Gráficos de uma função 

22 Função afim: conceito 

23 Gráfico da função afim 

24 Determinação da lei função por meio 

do gráfico 

25 Problemas envolvendo função afim 

 
 

6 

26 Função quadrada: conceito 

27 Função quadrada: exercícios 

28 Gráfica da função quadrática 

29 Valor máximo ou mínimo da função 

quadrática 

30 Problemas envolvendo função 

quadrática 

 

MATEMÁTICA II PROF. HÉLIO 

 

TRIMESTRES VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 

 

I 

 
 
 

1 

1 Tabela e gráficos: revisão 

2 Tabela e gráficos: exercícios 

3 Estatística: medidas de tendência 

central 

4 Estatística: exercícios 

5 Teorema de Tales 

 
 

2 

6 Teorema de Tales nos triângulos 

7 Teorema de Tales: exercícios 

8 Casos de semelhança de triângulos 

9 Problemas de semelhança de triângulos 

10 Relações métricas no triângulo 
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retângulo 

 

 

 

 

II 

         
 

3 
 
 

11 Relações métricas no triângulo 

retângulo: exercícios 

12 Teorema de Pitágoras 

13 Teorema de Pitágoras: exercícios 

14 Teorema de bissetrizes 

15 Razões trigonométricas: seno, cosseno 

e tangente 

 
 

4 

16 Razões trigonométricas: ângulos 

notáveis 

17 Razões trigonométricas: exercícios 

18 Lei dos seno 

19 Lei dos cossenos 

20 Lei do seno e dos cossenos: exercícios 

 

 

 

 

III 

 
 

5 
 

21 Relações métricas na circunferência 

22 Relações métricas na circunferência: 

exercícios 

23 Polígonos 

24 Polígonos regulares inscritos 

25 Polígonos regulares circunscritos 

 
 

6 

26 Polígonos regulares inscritos e 

circunscritos: exercícios 

27 Área de quadrados, retângulos e 

paralelogramos 

28 Área de triângulos, trapézios e 

losangos 

29 Área de círculos 

30 Razão entre as áreas de dois polígonos 

semelhantes 
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O LIV tem como objetivo desenvolver habilidades socioemocionais, 

preparando os estudantes para os principais desafios do século XXI. A 
ideia é que, por meio de projetos, séries audiovisuais e jogos, os alunos 

desenvolvam diversas habilidades, como saber lidar com emoções, 
interagir com pessoas diferentes e trabalhar em equipe. 
 

DISCIPLINA: LIV                                        PROF. GEORGE SALES 
 

O currículo do LIV foi estruturado com base em seis habilidades: 

proatividades, pensamento crítico, perseverança, criatividade, 

colaboração e comunicação. Pensando em práticas que trouxessem mais 

significado para a criança e que facilitassem a internalização dessas 

habilidades, foi criada uma linguagem lúdica e metafórica utilizando o 

conceito de hábitos. A ideia é que, ao se depararem com situações do 

cotidiano, as crianças criem o hábito de agir de determinada forma. 

Cada uma das seis habilidades foi, portanto, destrinchada em três hábito 

(totalizando 18 hábitos). Dessa forma, em todos os anos, a criança terá 

contato com todas as habilidades, porém com enfoques diferentes. No 8
o 

e no 9
o
 ano, desenvolvem seis hábitos: hábito do inovador, hábito das 

quatro mãos, hábito do vendedor, hábito do primeiro passo, hábito 

do pensador e habito do otimista. O objetivo é que, ao final do Ensino 

Fundamental, a criança tenha internalizado os 18 hábitos do currículo do 

LIV.   
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Calendário  

Escolar  

2018 
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JANEIRO FEVEREIRO 

1 Seg Confraternização Universal 1 Qui  

2 Ter  2 Sex  

3 Qua  3 Sáb  

4 Qui  4 Dom  

5 Sex  5 Seg  

6 Sáb  6 Ter  

7 Dom  7 Qua  

8 Seg  8 Qui CARNAVAL 

9 Ter  9 Sex CARNAVAL 

10 Qua  10 Sáb CARNAVAL 

11 Qui  11 Dom CARNAVAL 

12 Sex  12 Seg CARNAVAL 

13 Sáb  13 Ter CARNAVAL 

14 Dom  14 Qua CINZAS 

15 Seg  15 Qui  

16 Ter  16 Sex  

17 Qua  17 Sáb  

18 Qui  18 Dom  

19 Sex  19 Seg  

20 Sáb  20 Ter  

21 Dom  21 Qua Reunião de Pais 

22 Seg  22 Qui  

23 Ter  23 Sex  

24 Qua  24 Sáb Jogos de Integração 

25 Qui  25 Dom  

26 Sex  26 Seg  

27 Sáb  27 Ter   

28 Dom  28 Qua  

29 Seg  Início das aulas    

30 Ter     

31 Qua      

 

P
E

R
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D
O
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E
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É

R
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S
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MARÇO ABRIL 

1 Qui  1 Dom Páscoa  

2 Sex  2 Seg  

3 Sáb  3 Ter  

4 Dom  4 Qua  

5 Seg  5 Qui  

6 Ter  6 Sex  

7 Qua  7 Sáb  AV. PARCIAL I EXATAS 

8 Qui Dia da Mulher 8 Dom  

9 Sex  9 Seg  

10 Sáb AV. PARCIAL I LINGUAGEM 10 Ter  

11 Dom  11 Qua  

12 Seg Início da Camp. Da Fraternidade 12 Qui  

13 Ter  13 Sex  

14 Qua  14 Sáb  

15 Qui  15 Dom  

16 Sex  16 Seg  

17 Sáb  17 Ter  

18 Dom  18 Qua SEMANA LITERÁRIA 

19 Seg  19 Qui SEMANA LITERÁRIA 

20 Ter  20 Sex SEMANA LITERÁRIA 

21 Qua  21 Sáb Tiradentes (feriado) 

22 Qui  22 Dom  

23 Sex  23 Seg  

24 Sáb AV. PARCIAL I – C.H 24 Ter  

25 Dom  25 Qua  

26 Seg  26 Qui  

27 Ter  27 Sex  

28 Qua Entrega das doações 28 Sáb SIMULADO I (prova) 

29 Qui Semana Santa 29 Dom   

30 Sex  Semana Santa 30 Seg   

31 Sáb Semana Santa    
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MAIO JUNHO 

1 Ter Dia do Trabalhador 1 Sex  

2 Qua  2 Sáb  

3 Qui  3 Dom  

4 Sex  4 Seg  

5 Sáb  5 Ter Of. Hab. I 

6 Dom  6 Qua  

7 Seg Inicio II Trimestre  7 Qui  

8 Ter 2ª Chamada - Linguagens 8 Sex  

9 Qua 2ª Chamada – Humanas 9 Sáb  

10 Qui 2ª Chamada – Exatas 10 Dom  

11 Sex 2ª Chamada - Simulado 11 Seg  

12 Sáb Sábado Legal 12 Ter  

13 Dom DIA DAS MÃES 13 Qua  

14 Seg  14 Qui Of. Hab. I 

15 Ter  15 Sex  

16 Qua  16 Sáb SIMULADO II (teste) 

17 Qui  17 Dom  

18 Sex Entrega de resultado  18 Seg  

19 Sáb 
Plantão pedagógico Ed. Fun II e 
E.M 

19 Ter 
Of. Hab. I 

20 Dom  20 Qua  

21 Seg  21 Qui  

22 Ter Of. Hab. I 22 Sex  

23 Qua  23 Sáb  

24 Qui  24 Dom  

25 Sex  25 Seg  

26 Sáb  26 Ter  

27 Dom  27 Qua  

28 Seg  28 Qui  

29 Ter Of. Hab. I 29 Sex   

30 Qua   30 Sáb  

31 Qui  Corpus Christi    

R
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JULHO AGOSTO 

1 Dom  1 Qua  

2 Seg  2 Qui Of. Hab. I 

3 Ter  3 Sex  

4 Qua  4 Sáb AV. FINAL II EXATAS 

5 Qui  5 Dom  

6 Sex  6 Seg   

7 Sáb  7 Ter Of. Hab. I 

8 Dom  8 Qua  

9 Seg Volta às aulas  9 Qui  

10 Ter Of.Hab. I 10 Sex  

11 Qua  11 Sáb Sábado legal 

12 Qui  12 Dom Dia do Estudante/ Dia dos Pais 

13 Sex  13 Seg  Início III Trimestre- 2ª Cham. Ling. 

14 Sáb  14 Ter 2ª Chamada - Humanas 

15 Dom  15 Qua 2ª Chamada - Exatas 

16 Seg  16 Qui  

17 Ter Of. Hab. I 17 Sex  

18 Qua  18 Sáb  

19 Qui  19 Dom  

20 Sex  20 Seg  

21 Sáb AV. FINAL II LIN 21 Ter 2ª Chamada - Simulado 

22 Dom  22 Qua  

23 Seg  23 Qui  

24 Ter Of. Hab. I 24 Sex  

25 Qua  25 Sáb  

26 Qui  26 Dom  

27 Sex  27 Seg  

28 Sáb AV. FINAL II C.H 28 Ter  

29 Dom  29 Qua  

30 Seg   30 Qui   

31 Ter  
Of. Hab. I 
 

31 Sex  Entrega de resultados II 

R
E
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E
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SETEMBRO OUTUBRO 

1 Sáb Plantão pedagógico Ed. Fun II e E.M 1 Seg  

2 Dom  2 Ter Of. Hab.II 

3 Seg  3 Qua  

4 Ter  4 Qui  

5 Qua  5 Sex  

6 Qui  6 Sáb  

7 Sex Independência do Brasil (feriado) 7 Dom  

8 Sáb  8 Seg  

9 Dom  9 Ter  Of. Hab. II 

10 Seg  10 Qua  

11 Ter Of. Hab.II 11 Qui  

12 Qua  12 Sex N. Sra. Aparecida (feriado)  

13 Qui  13 Sáb  

14 Sex  14 Dom  

15 Sáb  15 Seg DIA DO PROFESSOR 

16 Dom  16 Ter Of. Hab. II 

17 Seg  17 Qua  

18 Ter Of. Hab. II 18 Qui  

19 Qua  19 Sex  

20 Qui JOGOS INTERNOS  20 Sáb  

21 Sex JOGOS INTERNOS  21 Dom  

22 Sáb  22 Seg  

23 Dom  23 Ter Of. Hab. II 

24 Seg  24 Qua  

25 Ter  25 Qui  

26 Qua  26 Sex  

27 Qui Of. Hab. II 27 Sáb  

28 Sex  28 Dom  

29 Sáb  SIMULADO III (teste) 29 Seg  

30 Dom   30 Ter  Of. Hab.II 

   31 Qua  
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NOVEMBRO DEZEMBRO 

1 Qui  1 Sáb  

2 Sex Finados (feriado) 2 Dom  

3 Sáb  3 Seg  

4 Dom  4 Ter  

5 Seg  5 Qua  

6 Ter Of. Hab.II 6 Qui  

7 Qua  7 Sex  

8 Qui  8 Sáb  

9 Sex  9 Dom  

10 Sáb SIMULADO  IV 10 Seg  

11 Dom  11 Ter  

12 Seg  12 Qua  

13 Ter Of. Hab.II 13 Qui  

14 Qua  14 Sex  

15 Qui Proclamação da República (feriado) 15 Sáb  

16 Sex  16 Dom  

17 Sáb  17 Seg  

18 Dom  18 Ter  

19 Seg  19 Qua RESULTADOS FINAIS  

20 Ter Dia da Consciência Negra 20 Qui Revisão de provas 

21 Qua AV. FINAL III LIN 21 Sex  

22 Qui AV. FINAL III HUMANAS 22 Sáb  

23 Sex AV. FINAL III EXATAS 23 Dom  

24 Sáb  24 Seg  

25 Dom  25 Ter Natal 

26 Seg  26 Qua  

27 Ter  27 Qui  

28 Qua  28 Sex  

29 Qui   29 Sáb  

30 Sex  Entrega de resultado III 30 Dom   

   31 Seg  
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