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Carta da Diretoria 

À Família Mendel Vilas, 

 

O ano de 2020 trouxe um cenário inédito e desafiador para 

toda a comunidade global. O Colégio Mendel Vilas, desde os 

primeiros momentos do enfrentamento à crise provocada pela 

COVID-19, buscou reafirmar o seu compromisso com a 

educação de excelência. 

 

A parceria e a compreensão da comunidade escolar foram  

fundamentais neste contexto. Juntos, continuamos mostrando 

que somos uma grande família que não se rende diante das 

dificuldades.  

 

Adequamo-nos ao ambiente digital através da utilização das 

ferramentas tecnológicas, porém sem jamais perder de vista 

a nossa proposta central: a humanização entre as relações.  

 

O olhar empático em relação ao próximo, assim como a 

atenção ao socioemocional, são pilares da nossa atuação e 

estão sendo reforçados nesse momento ímpar, portanto, é 

necessário  o engajamento de todos para a garantia da saúde 
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individual e do bem-estar coletivo. Nesta perspectiva,  os 

Projetos Pedagógicos estruturados para 2021  estão 

fundamentados no desenvolvimento das habilidades e 

competências socioemocionais. 

 

O #JeitoMendelDeSer – que tem o afeto, o acolhimento e a 

proximidade como essências – precisou ser adaptado para 

atender às exigências das autoridades e garantir a proteção 

necessária à retomada das atividades presenciais.  

 

O Colégio foi totalmente preparado e seguirá investindo 

continuamente para receber nossos estudantes com a 

máxima proteção, para além dos tradicionais cuidados 

especiais que já fazem parte da nossa atuação.  

 

Diante disso, reforçamos a necessidade do cumprimento 

rigoroso aos protocolos de saúde e higienização no ambiente 

escolar. O sucesso destes esforços só será possível com a 

colaboração diária de todos.  

Contamos com a sua ajuda e dedicação!   

Sintam-se afetuosamente acolhidos! 

 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, 

apresentação da equipe de educadores 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 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 educador é auxiliada por 

recursos tecnológicos, 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.  



 

 

 5 

 

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 

                      Integridade física e moral  

     Solidariedade          

                                                           Sustentabilidade          

Contemporaneidade      

                                                     Ética  
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FICHA TÉCNICA 
 
DIREÇÃO 

● Antonio Carlos Fragoso 

● Antonio Carlos Fragoso Jr. 

● Tereza Andrade 

● Ana Clara Rabelo R. Rodrigues  

 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Educação Infantil 

● Debora Rocha Dias (Matutino e Vespertino) 

 

Ensino Fundamental I 

● Tiza Oliveira Carreiro (Matutino) 

● Debora Rocha Dias (Vespertino) 

 

Ensino Fundamental II 

● Andréa  Sá (6o ao 8o Ano) 

● Marcia Habibe (9o Ano) 

 

Ensino Médio 

● Marcia Habibe  
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ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
Educação Infantil 

● Debora Rocha Dias (Matutino e Vespertino) 

 

Ensino Fundamental I 

● Manoela Jatobá (Matutino) 

● Debora Rocha Dias (Vespertino) 

 

Ensino Fundamental II e Médio 

● Trissiane Miguez 

 

ORIENTAÇÃO DISCIPLINAR  
 

● Ademir Emanuel F. Brito 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS E REGIMENTAIS 
 

1.1 GERAIS 

 

1.1.1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

 

Espaço Recreativo Ecológico com Parque Infantil 

Biblioteca Moderna e Atualizada 

Complexo Poliesportivo com Campo de Futebol Gramado 

Piscina Semí-olímpica / Sala de Artes / Anfiteatro 

Sala de Multiletramento / Sala Maker / Sala Mendel Fly / 

Espaço ESE (Ed. Socioemocional) 

Cozinha Experimental 

Horta 

Brinquedoteca 

Auditório com Recursos Audiovisuais 

 
 

Acessar o link do Tour Virtual: 
https://www.mendelvilas.com.br/mendel360/index.html  

 
 
 
 

 

https://www.mendelvilas.com.br/mendel360/index.html
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1.1.2 DOS SETORES 
 

SETOR ATRIBUIÇÃO BÁSICA RESPONSÁVEIS 

 
Direção 

 
 

Garantir a unidade pedagógica, em 
todos os níveis de ensino, 
aprimorando a organização e o 
funcionamento do Colégio. 

Antônio Carlos Fragoso 
(Direção Geral) 
Antônio Carlos Fragoso 
Jr. e Tereza Andrade 
(Direção Administrativo) 
Ana Clara Rodrigues 
(Direção Pedagógica) 

Secretaria 

Atender estudantes e suas famílias 
quanto à: Matrícula / 
Reclassificação / Transferência/ 2a 
Chamada / Adaptação / 
Documentação Oficial dos 
Estudantes. 

Silvia Bulcão 

Coordenação 
Pedagógica 

Desenvolver e articular ações 
pedagógicas que viabilizem a 
qualidade dos processos de ensino 
e aprendizagem; 
Estimular o processo de educação 
permanente do corpo docente; 
Acompanhar e avaliar, em conjunto 
com a equipe pedagógica, o Projeto 
Pedagógico do Colégio, propondo 
alterações, quando necessário. 

 
Andréa Sá 

(6o ao 8o ano) 
 

Márcia Habibe 
(9o ano e EM) 

 

Orientação 
Educacional 

Acompanhar o estudante em todas 
as etapas do curso; 
Atendimento aos estudantes e 
famílias nos aspectos cognitivos, 
afetivos e atitudinais; 
Fornecer subsídios aos estudantes 
e famílias, resultantes das 
observações obtidas no Conselho 
de Classe e outros, e vice-versa. 

Trissiane Miguez 

Orientador de 
Disciplina 

Acompanhar a rotina escolar; Ademir Emanuel F. Brito 
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Encaminhar os estudantes aos 
setores competentes do Colégio, 
quando se fizer necessário. 

Assistente 
 

 

Atender ao estudante, professor e equipe técnica nas suas 
necessidades imediatas. 
 

 

 

1.1.3 HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
 

 
ENSINO REMOTO E PRESENCIAL  

 
Matutino: 

 7h às 12h30min. (6o ano à 3a série EM) 
 

 

Vespertino: 

 Segunda-feira:13h30min às 15h10min (1a EM) 
                        13h30min às 17h10min (2a e 3a EM) 

● Terça-feira:13h30min às 17h10min (3a EM) 
● Quarta-feira:13h30min às 16h20min (1a e 2a EM) 

                    13h30min às 17h10min (3a EM) 
 

 
 
A gestão do tempo em período remoto divide a estratégia pedagógica em 
momento síncrono (coletivo/grupo, personalizado/atendimentos a 
pequenos grupos ou individual, grupos de estudo, grupo de leitura...) 
ou assíncrono (momento de estudos, pesquisas, realização de 
atividades, tirar dúvidas com o professor).  
 

 

1.1.4 UNIFORME ESCOLAR 

O uso do uniforme escolar é sugerido no momento das aulas remotas. 
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O uniforme é composto de dois padrões: o diário e o de Educação Física. 

 

1.2 REGIMENTAIS  

O ano letivo é dividido em três etapas de estudo correspondentes 
aos trimestres didáticos. 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, nos três 
trimestres. 

 
1.2.1 - CONSELHO DE CLASSE 

 

O Conselho de Classe é o órgão normativo e deliberativo do Colégio, 
composto pelo Diretor ou de seu representante legal, do Coordenador 
Pedagógico, do Orientador Educacional e dos Professores de Classe. O 
Conselho de Classe se reúne ao final de cada trimestre letivo para avaliar 
os aspectos pedagógicos e, cada estudante, nos seus aspectos cognitivos, 
afetivos e, principalmente, atitudinais. O Conselho de Classe tem 
autonomia regimental. 
 

 

 

1.2.2 - TRANSFERÊNCIA 
 

O Colégio concederá a 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 letivo, estando também condicionada a 
concessão da transferência ao cumprimento das obrigações do estudante 
com o Colégio.  

O estudante transferido para este estabelecimento, a depender da 
escola de origem, fica sujeito ao processo de adaptação exigido pela 
legislação em vigor. 

 

1.2.3 NORMAS DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR 
 

A disciplina é essencial para a educação integral do ser humano, 

bem como o bom senso, a razão e a boa intenção na condução do 

processo educativo.  
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O estudante precisa de modelos claros de disciplina e postura ética, 

de exemplos coerentes com princípios e valores morais positivos, 

imprescindíveis para o seu amadurecimento pessoal e para o convívio em 

sociedade. 

Portanto, ensiná-lo a respeitar regras, normas e limites em geral é 

uma forma de ajudá-lo a construir seus referenciais morais e éticos. 

SEUS DIREITOS: 

⮚ Receber educação de qualidade; 

⮚ Ser respeitado em todos os aspectos; 

⮚ Ser informado sobre o Regimento Escolar, programas, calendários 
e cronogramas; 

⮚ Receber seus trabalhos corrigidos e avaliados; 

⮚ Ter um ambiente harmonioso e saudável para o desenvolvimento 
produtivo das propostas pedagógicas; 

⮚ Ter o ambiente remoto preservado de ações alheias à proposta 
pedagógica que cause ruptura da dinâmica planejada. 

⮚ Ter a família como rede de apoio para que o estudante tenha 
condições de acompanhar a proposta pedagógica, respeitando 
seu devido espaço de atuação. 
 

SEUS DEVERES: 

⮚ Respeitar a Direção, Coordenação, Orientação, Educadores, 
Funcionários e Colegas; 

⮚ Comparecer pontualmente às aulas, avaliações e outras 
atividades promovidas pelo Colégio; 

⮚ Respeitar as normas e combinados do grupo.  

⮚ Apresentar-se diariamente uniformizado; 

⮚ Qualidade na apresentação dos trabalhos e cumprimento de 

atividades; 

⮚ Cumprimento às normas disciplinares do Colégio; 

⮚ Justificar, por escrito (e-mail), suas faltas, atrasos ou outros 
impedimentos, 
e-mail: orientação.educacional@mendelvilas.com.br;  



 

 

 14 

 

 
É VEDADO AO ESTUDANTE: 

⮚ Retirar-se da sala de aula (classroom) sem permissão do 
professor, sem autorização da Orientação/ Coordenação/ Direção; 

⮚ Ocupar-se nas aulas de assuntos ou tarefas alheios às mesmas; 

⮚ Usar aparelhos eletrônicos sem fins pedagógicos, durante as 
aulas e avaliações.  

⮚ Compartilhar print da tela do Meet bem como áudio em momento 

de aula sem autorização; 

⮚ Usar inadequadamente o chat do Meet.  

⮚ Entrar nas aulas e nas diversas formas de atividades on-line 

proporcionadas pelo Colégio, com o e-mail que não seja o 

institucional. 

 

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: 

a) Comunicado à Família (INFORMATIVO); 
b) Advertência verbal; 
c) Advertência escrita; 
d) Convocação dos pais e/ou responsáveis com agendamento de 

Reunião via Meet ou presencial. 
e) Suspensão da aula seguida do comparecimento (presencial ou 

via Meet) dos pais e/ou responsáveis; 
f) Solicitação pelo Colégio da Transferência do estudante, 

quando o mesmo desrespeitar as normas regimentais; 
g) Impedimento na renovação de matrícula para o ano 

subsequente. 
 
 
 
 

1.2.4 - FORMAS DE COMUNICAÇÃO  
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Colégio/Estudante/Família 

O estreitamento das relações família-escola é  fator preponderante 

para que as decisões pedagógicas adotadas sejam fundamentadas nas 

demandas e necessidades sinalizadas pela comunidade escolar. A partir 

de uma visão de gestão colaborativa o Colégio  Mendel Vilas estrutura 

meios para manter a comunicação com a nossa comunidade, desde 

aspectos pedagógicos aos administrativos, através da utilização de e-mail, 

whatsapp, web site, plataforma educacional (Google Classroom) e 

agendamento de reuniões virtuais (Google Meet).  

Canais disponibilizados: 

Pedagógico: orientação.educacional@mendelvilas.com.br 

Atendimento Geral: contato@mendelvilas.com.br 

Atendimento (Whatsapp da secretaria): (71) 99743-6273 

                       (Telefone do Colégio): (71) 2105-0002 

Financeiro: financeiro@mendelvilas.com.br 

Suporte Tecnológico: suporte.tecedu@mendelvilas.com.br 

Web site: mendelvilas.com.br 

 

 Mendel on-line: o acesso ao portal: 

www.mendelvilas.com.br 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. No Classroom, avisos, a pontuação 

processual, a programação de estudos das avaliações e 

cronogramas de cada trimestre são publicados. Todos os 

http://www.mendelvilas.com/
http://www.mendelvilas.com/
http://www.mendelvilas.com/
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eventos e ações a serem realizados são divulgados também no 

Portal Mendel Vilas. 

 

 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 facilita o progresso do 

estudante ao longo do ano letivo sugerindo planos de estudos 

adaptados às demandas individuais do estudante; Plataforma 

Adaptativa com conteúdos gamificados para uma 

aprendizagem interativa e divertida.      

 

 REUNIÃO DE PAIS/RESPONSÁVEIS: 
 

É realizado encontro entre o Colégio e os Pais e/ou Responsáveis, 

em data estipulada no Calendário Letivo (via Meet), 

 CICLO DE PALESTRAS: 
 

Com o objetivo de integrar a comunidade educativa (família/escola), 
são promovidos encontros (via Meet) com profissionais, diversos para 
socializar temas que enriqueçam o processo educativo.  

 
 

 ATENDIMENTO POR TELEFONE:  
 

Quando se tratar de questão a ser solucionada e encaminhada de 

imediato, os pais podem entrar em contato pelo telefone do Colégio  

(71) 2105-0002 e pelo whatsapp da secretaria (71) 99743-6273. Após o 

agendamento, os atendimentos são realizados via Meet, Zoom ou Skype.  

● ENTREVISTAS E/OU REUNIÕES ESCOLA/FAMÍLIA: 
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Tendo em vista que o nosso principal objetivo é estimular o 
desenvolvimento e a integração de todos os aspectos da personalidade do 
educando, é inegável a importância do comparecimento do Responsável 
às reuniões promovidas pelo Colégio via Meet. Salientamos que a 
Orientadora e/ou Coordenadora estará(ão) à disposição dos Srs. Pais 
sempre que surgir alguma dúvida. As entrevistas e ou reuniões poderão 
ser marcadas pelos canais de comunicação acima citados que  acontecem 
preferencialmente via Meet. 

 

1.2.5 - SITUAÇÕES DE DOENÇAS 
 

Em caso de doença, que impossibilite o estudante de assistir a aula 

ou realizar alguma atividade avaliativa, comunicar imediatamente ao SOE 

(orientacao.educacional@mendelvilas.com.br) o motivo da ausência.  

 
 
 

1.2.6 PROTOCOLO GERAL PARA ADEQUAÇÃO ÀS 

EXIGÊNCIAS AO ESTADO EMERGENCIAL EM SAÚDE 

PÚBLICA - COVID-19 

ATENÇÃO: 

Prospecção para modalidade do Ensino Híbrido.  

Quando for autorizado pelas autoridades competentes o retorno das 

atividades presenciais, um novo documento será publicado com o 

detalhamento das ações protocolares em função do estado emergencial 

de saúde pública do Covid 19. 

 

 

 

A. RASTREAMENTO DE SINTOMÁTICOS E 

CONTATANTES 

1. Investigação ativa diária; 
2. Aferição de temperatura na entrada; 

mailto:orientacao.educacional@mendelvilas.com.br
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3. Higienização das mãos com álcool em gel;  
4. Uso de tapete sanitizante; 
5. Higienização da superfície externa de mochilas e 

superfícies com álcool líquido 70%. 
6. Sala de acolhimento para atendimento aos primeiros 

indícios; 
7. Responsabilidade de comunicação da família em caso de 

sintomas ou diagnóstico confirmado; 
8. Contatante domiciliar; 
9. Contatante não domiciliar. 

10. Casos confirmados ou estudantes que tenham tido 

contato com alto risco de contágio → afastamento das 

atividades presenciais (a priori, 10 dias contados desde 
o início dos sintomas) 
 

B. FLUXO ESCOLAR 

1. Entradas/saídas: 
- Portaria 1 (recepção): Fund. 2 e E.M. 
- Portaria 2 (ecológica): Infantil e Fund. 1 

2. Intervalos em horários distintos e espaços diferentes por 

turmas; 
3. Lanches fornecidos pela cantina serão entregues nas 

salas; 
4. Uso de banheiros será gerenciado por funcionário; 

■ Máximo de 2 estudantes por vez (nos banheiros em 
que houver mais de uma cabine); 

5. Restrição de áreas externas; 
6. Demarcação de fluxos nas escadas; 
7. Escala de horários de saída para evitar aglomerações; 
8. O atendimento de pais e responsáveis se dará de forma 

online.  
 

C. USO DE MÁSCARAS E OUTRAS MEDIDAS 

1. Obrigatório para estudantes com +5 anos; 
2. Uso pessoal e intransferível; 

3. Substituição da máscara a cada 2h → esquema de cores; 

4. Cada estudante deve levar número suficiente de 
máscaras para troca a cada 2h + 1 unidade sobressalente; 
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5. Armazenar as máscaras usadas em ziplock ou envelope 
de papel; 

6. Cada estudante deve levar diariamente um recipiente com 
álcool em gel 70% e garrafinha para uso pessoal. 

7. Espaçamento e demarcação das cadeiras com 1,5m de 
distância; 

8. Materiais dos estudantes de uso individual e trazer para 
escola somente o necessário para o desenvolvimento das 
atividades do dia 

 

2. PROPOSTA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 

II E ENSINO MÉDIO 
 

2.1 -  PRINCÍPIOS E EIXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E 

ENSINO MÉDIO 

Considerando essas etapas da Educação Básica, como aquelas 

capazes 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 e às novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 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. 
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❖ 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. 

 

A nossa Proposta Pedagógica baseia-se nos pressupostos teóricos  de 

Piaget, Vigotski e Paulo Freire, dentre outros e sua essência, portanto,  visa 

fomentar uma concepção de educação voltada para a formação  global do 

estudante dos pontos de vista físico, moral, intelectual e psicológico.  

Partindo de pressupostos sociointeracionistas, tomamos como princípio 

de nossa prática pedagógica a valorização do educando, reconhecendo-o 

como capaz de produzir conhecimento em interação com o outro.  

A ação pedagógica está centrada no desenvolvimento de competências 

e habilidades básicas, com ênfase na Leitura, Interpretação, Produção de 

Textos, Resolução de Problemas e no Desenvolvimento do Raciocínio  

Lógico-matemático, em todas as áreas de conhecimento e atividades 

curriculares.  
A intervenção pedagógica ocorre através de experimentações de 

correntes de pesquisas baseadas em métodos científicos, chegando-se à  
elaboração de novos mecanismos para que os processos de ensino e  
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aprendizagem aconteçam de modo inovador e eficaz.  
Buscamos, assim, a formação integral do estudante, enfatizando a 

relação entre o SABER, o SABER FAZER e o SER. Valorizamos, 
portanto, a memorização compreensiva, a funcionalidade do 
conhecimento e a  aprendizagem significativa.   

Desta forma, a avaliação constitui-se um processo contínuo e 
permanente. Enfatizamos o aprendizado e não apenas os resultados, 
pois, objetivamos a formação do ser humano que saiba pensar 
cotidianamente,  transformar e que seja capaz de construir um mundo 
novo, muito melhor.  

 

 2.2 - AVALIAÇÕES 

 2.2.1 ORIENTAÇÕES E NORMAS PARA AS AVALIAÇÕES   

 A pontualidade do estudante nas avaliações é fundamental. 

 É importante estar uniformizado na realização das avaliações, 

inclusive nas Segundas Chamadas. 

 As avaliações abertas/discursivas serão desconsideradas, caso 

a resposta do estudante seja similar a de outro colega ou 

plagiada da internet. 

 Não é permitido utilizar celular e outros aparelhos eletrônicos 

sem fins pedagógicos 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 do meet após o término 

de sua avaliação, respeitando o tempo mínimo estabelecido nas 

instruções e liberação do professor/colaborador. 

 O estudante não terá direito a outra avaliação após o seu envio. 

 Em caso de doença, problemas técnicos e de conexão, que 

impossibilite o estudante realizar alguma atividade avaliativa, 

comunicar imediatamente ao SOE 

(orientacao.educacional@mendelvilas.com.br) o motivo. 

 

  2.2.2 - AVALIAÇÃO CONTÍNUA E PROCESSUAL  

mailto:orientacao.educacional@mendelvilas.com.br
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-  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 nos três trimestres. 

 

            Os trimestre serão compostos de: 

- Avaliação parcial; 
- Avaliação processual (atividades, projetos,etc); 
- Avaliação Global; 
- Retomada do Conhecimento Processual; 
- Simulados ENEM e ELEVA; 
- Plataforma Adaptativa. 

             2.2.3 SEGUNDA CHAMADA  

Será encaminhado para a segunda chamada os 

estudantes que não compareceram ao processo avaliativo por 

dificuldades tecnológicas e não fizeram a comunicação ao SOE no 

mesmo dia em que ocorreu a avaliação em questão.  

 Fará segunda chamada o estudante que, por motivo de doença 

ou falecimento de parente próximo, esteja comprovadamente 

impossibilitado de realizar as avaliações. Importante que o 

motivo da ausência do processo avaliativo seja comunicado ao 

SOE no prazo de 48 horas. 

 A avaliação de Segunda chamada engloba os objetivos 

essenciais trabalhados e é realizada após o término das 

avaliações dos trimestres, em horário oposto ao das 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 
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Conselho de Classe é o órgão deliberativo para análise dos 

casos excepcionais. 

2.2.4 - RECUPERAÇÃO/RETOMADA DO CONHECIMENTO 

PROCESSUAL   

 A recuperação se processa no Colégio, em 03 etapas a 

seguir explicitadas: 

 - 1a Etapa: Processual: durante o desenvolvimento normal das 

aulas, quando o educador percebe dificuldades na assimilação 

do conteúdo trabalhado ou nas avaliações processuais 

aplicadas. O estudante é estimulado a refazer a atividade. 

 - 2a Etapa: Retomada do Conhecimento Processual: 

realizadas no I e II Trimestres, por meio de uma avaliação 

multidisciplinar, após uma semana revisional, tem o objetivo de 

garantir as competências e habilidades de leitura compreensiva 

e produção de textos bem como treinamento de situações-

problemas contextualizadas e jogos para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático. Essas competências são 

consideradas ferramentas essenciais para prosseguimento dos 

estudos. 
➔ A Retomada do Conhecimento Processual é uma avaliação 

multidisciplinar no valor de 2,0 pontos extras e só entrará 

como pontuação para os estudantes que não atingirem 60% 

de aproveitamento na disciplina, não podendo  ultrapassar 

a média 6,0. 
  

 3a 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 24 horas 

para solicitar revisão. 

 Atenção: A recuperação final poderá ser realizada:  

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

(matutino e vespertino); 
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2) aos sábados (matutino).  

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

 RESULTADOS TRIMESTRAIS (Boletim de desempenho): 

 

Os Boletins são publicados na Plataforma e seus responsáveis 

acessam através do login e senha disponibilizadas previamente. 

 

2.3 CRIANDO UMA ROTINA DE ESTUDO 

     Para que o estudante obtenha êxito em sua aprendizagem, é 

fundamental o planejamento de sua rotina diária de estudo. Desenvolva 

um plano que sirva de guia para que o estudante possa organizar e criar 

novos hábitos no seu cotidiano. 

Recomendamos:  

01. A escolha de um local: em sua casa, procure estudar em um local  
tranquilo, que facilite sua concentração.  

02. Organização: tenha sempre a mão todo o material necessário: 
dicionário, cadernos, lápis, borracha, livros e outras fontes de 
informação.  

03. Não acumule atividades: acumular exercícios pode virar uma bola  
de neve. Tenha uma rotina de horário e a siga, com disciplina e 
organização.  

04. Não fuja dos exercícios: todos os dias você tem tarefas e leituras a  
realizar. Na sua agenda, você deve registrar essas tarefas e tornar a  
leitura um hábito em sua vida. Se tiver dificuldades em resolver 
alguma tarefa, peça ajuda a(o) seu(sua) professor(a).  

05. Faça intervalos de 5 minutos a cada 60 minutos de estudo. É 
importante distribuir o seu tempo de maneira que possa atender a 
todas  as atividades e responsabilidades de seu dia a dia: convívio 
com a  família, estudos, lazer, etc.  

06. Amplie seus conhecimentos: use internet, jornais, revistas como  
fontes de ampliação de seus conhecimentos. Quanto mais você lê, 
mais facilidade tem em compreender o que está sendo estudado,  
além de ampliar suas ideias e enriquecer o seu vocabulário, que são 
fundamentais na produção textual e na elaboração de respostas 
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discursivas. Além disto, a leitura é uma fonte inesgotável de prazer e  
entretenimento. 

OBS.: Ressaltamos que os conteúdos são cumulativos.  

 

2.4 O USO INTELIGENTE DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

NA SALA DE AULA 

No Ensino Fundamental II e Médio utilizamos o suporte didático em 

formato de Módulo (quatro volumes para o Fundamental II e seis volumes 

para o Ensino Médio) que também estão disponíveis, no formato digital. 

Para isso, contamos com a Plataforma de Ensino ELEVA, que desde seu 

conceito até sua execução é uma grande inovação no sistema tradicional. 

Proporciona 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, smartphones, notebooks e 

computadores, serão nossos principais suportes para as aulas, navegação 

na Plataforma ELEVA e na instrumentalização de seus mecanismos de 

uso, possibilitando para além dos materiais físicos conteúdos gamificados, 

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. 
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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. 

  2.5 PROCEDIMENTO DE ESTUDOS EM AMBIENTE REMOTO 

 

O ambiente remoto aproxima a relação dos espaços escola x casa. 

A partir disso, alguns pontos são essenciais para a construção de 

uma rotina escolar respeitosa e produtiva. 

 

● Recomenda-se que o(a) estudante assista às aulas síncronas 

utilizando o uniforme da escola.  

● A organização da aula remota se inicia no momento pré-aula, por 

isso, preparar-se antecipadamente para este encontro é 

estruturante para a formação dos procedimentos de estudante. 

● Para acessar materiais, aulas síncronas e classroom o(a) 

estudante deverá acessar sempre com o e-mail institucional. 

● O(a) estudante deverá manter a câmera aberta para o momento 

de aula síncrona; 

● Ao iniciar o Meet da aula, o estudante deve escolher plano de 

fundo desfocado; 

● Escolher um ambiente da casa tranquilo, que facilite sua 

concentração;  

● Deixar próximo do estudante os seus materiais de estudos (Volume 

Eleva, caderno, lápis, livro de Inglês/Espanhol e de Educação 

Socioemocional); 

● Os microfones e chats devem ser utilizados de forma consciente, 

para assuntos pertinentes a aula; 

 

É importante registrar que o ambiente da aula remota é um espaço dos 

estudantes com seus educadores. Deve-se, portanto, respeitar o direito do 

estudante em expressar-se com autenticidade e segurança, onde a 

mediação é feita por seu educador, o adulto de referência da turma. A 
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família compõe a rede de apoio ao estudante/filho(a) garantindo-lhe o direito 

aos estudos, proporcionando o suporte necessário para o acesso e manejo 

das aulas remotas. 

 

➢A família não poderá interferir na aula remota. Caso seja 

necessária a comunicação, deve-se utilizar os meios 

disponibilizados para isso: whatsapp da secretaria, e-mail 

institucional da orientação e do suporte tecnológico. 

➢É vedado a família abrir o microfone da aula síncrona para dirigir-

se a algum estudante. 

➢É vedado a família abrir o microfone da aula síncrona para emitir 

opiniões pessoais a respeito de algum tema. 

➢É vedado a família  abrir o microfone da aula síncrona para registrar 

alguma inquietação, queixa, insatisfação, elogios ou alguma 

comunicação diversa. 
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PLANO DE CURSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3a Série E.M. 

 

INTERDISCIPLINAR 
 

CONTEXTUALIZADO 
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ÁREAS / COMPONENTES CURRICULARES/ 
PROFESSORES 

ÁREAS 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

 

(Disciplinas) 

PROFESSORES 

Linguagens, 
Códigos e suas 

Tecnologias 

Literatura Zé Carlos Bastos 

L. Portuguesa 
(Gramática aplicada) 

Sidinéia Santos 

Redação Lucas Rocha 

L. Estrangeira: Inglês Dudu Vieira 

L. Estrangeira: 
Espanhol 

Daniel Calmon 

História da Arte Jonathan Monteiro 

Ciências Humanas e 
suas Tecnologias 

História Flávio Caetano 

Geografia e Atualidades 
Yomar Seixas e 

Jorge France 

Filosofia George Sales 

Sociologia George Sales 

 
Ciências da 

Natureza e suas 
Tecnologias 

Biologia 
Bira Benício e 

Douglas Bezerra 

Física Tomás Wilson 

Química 
Marcelo Queiroz e 

Talita Sousa 

Matemática e suas 
Tecnologias 

Matemática 
Hélio Matos e 

Rubens Soares 

PNL 
Programa 

Neurolinguístico 
Fabíola Silva 
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LÍNGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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: Literatura  

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 

 Conhecer o texto literário, suas origens e a relação que ele 
estabelece com os diversos aspectos históricos, sociais, 
políticos, filosóficos e espirituais do mundo, sobretudo do nosso 
país para instrumentalizar o educando em suas reflexões críticas 
sobre os diversos contextos em que se inserem os movimentos 
literários, estimulando a prática da leitura e da pesquisa. Esta 
como fomentadora da compreensão do estudante sobre o 
homem como um ser integral, responsável socialmente com 
suas ações frente a um mundo em constante transformação e 
produtor cultural de sua própria história. 

 Reconhecer o poder das tipologias textuais e das palavras e 
desvendar o prazer da leitura como forma de ampliar 
informações, vocabulários e compostos culturais para facilitar a 
articulação e expressão de pensamentos e ações propostas 
pelas diversas formas de construções textuais. 

 Fomentar uma interação dialógica entre as linguagens que 
permeiam a cultura da linguagem escolar, clássica e erudita e 
fundamentalmente literária com os vários movimentos sociais, 
linguísticos e culturais dos ambientes extraescolares, permitindo 
ao aluno um olhar amplificado sem preconceito para a cultura 
que se desenvolve em diversos espaços e, a literatura, como arte 
que trabalha com a palavra, pode se inserir nesses movimentos 
para estabelecer uma relação dialógico-dialética.  
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LITERATURA PROF.  Zé Carlos Bastos 
 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 As manifestações artísticas e suas linguagens 

2 Introdução à arte literária 

3 Gêneros literários: gênero narrativo (I) 

4 Gêneros literários: gênero narrativo (II) 

5 Gêneros literários: gênero lírico (I) 

6 Gêneros literários: gênero lírico (II) 

7 Gêneros literários: gênero dramático e gênero ensaístico 

8 Introdução às escolas literárias e Quinhentismo 

2 

9 Barroco 

10 Arcadismo 

11 Romantismo: contexto histórico e ideologia 

12 Romantismo: primeira geração 

13 Romantismo: segunda geração 

14 Romantismo: terceira geração 

15 Romantismo: a prosa romântica 

3 

16 Realismo e Naturalismo 

17 Machado de Assis 

18 Parnasianismo 

19 Simbolismo 

20 Pré-Modernismo 

21 Vanguardas europeias 

22 A Semana de Arte Moderna 

23 Modernismo: primeira fase 

4 

24 Modernismo: a poesia da segunda fase (I) 

25 Modernismo: a poesia da segunda fase (II) 

26 Modernismo: a prosa da segunda fase 

27 Pós-Modernismo: poesia 

28 Pós-Modernismo: prosa 

29 Tendências contemporâneas (I) 

30 Tendências contemporâneas (II) 
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DISCIPLINA: Língua Portuguesa  

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e 

condutas sociais e como representação simbólica de experiências 

humanas manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na vida social. 

Utilizar a língua como meio de comunicação oral e escrita; 

 Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora 

de significação e integradora da organização do mundo e da própria 

identidade; 

 Utilizar, a partir da sistematização, a gramática normativa e descritiva 

como instrumento para o aprimoramento da gramática internalizada em 

uma abordagem funcional; 

 Ampliar o conjunto de conhecimentos discursivos, semânticos e 

gramaticais envolvidos na construção do texto; 

 Reconhecer os efeitos de sentido produzidos tanto em textos literários 

quanto nõ literários por meio de recursos gramaticais; 

Reconhecer a leitura como processo de instauração de sentidos, 

considerando não apenas o que está dito, mas também o que está implícito 

(pressupostos, subentendidos). 

L. PORTUGUESA PROF.  SIDINEIA SANTOS 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Linguagem, língua, fala e norma 

2 Variações linguísticas 

3 Funções da linguagem 

4 Figuras de palavras e de construção 

5 Figuras de pensamento 

6 Linguagens verbal e não verbal 

7 Formação de palavras: composição e derivação 

8 Tipos de texto 

2 

9 Gêneros textuais do sistema informativo 

10 Gêneros textuais do sistema publicitário 

11 Gêneros textuais do sistema artístico 
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12 As palavras e a semântica 

13 Recursos expressivos da língua 

14 Implícitos e explícitos 

15 Intertextualidade 

3 

16 
Classes de palavras: emprego de substantivos, artigos e 

adjetivos 

17 As circunstâncias na frase: advérbios 

18 Pronomes pessoais 

19 Colocação de pronomes pessoais 

20 
Pronomes demonstrativos, indefinidos, interrogativos e 

possessivos 

21 Preposição e seus valores semânticos 

22 Conectores: conjunções e seus valores semânticos 

23 Verbo: tempos e modos 

4 

24 Verbo: empregos expressivos 

25 A linguagem do corpo 

26 A linguagem digital 

27 Concordância nominal 

28 Concordância verbal 

29 Regência nominal e verbal 

30 Pontuação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 35 

 

DISCIPLINA: Redação 

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

• Diferenciar as tipologias textuais; 
• Identificar principais gêneros argumentativos; 
• Distinguir a interlocução nos textos com foco a argumentação; 
• Reconhecer a utilização da intertextualidade como recurso redacional; 
• Treinar a análise textual como recurso a produção de ideias e opiniões; 
• Conhecer o sistema de correção do ENEM; 
• Rever conceitos conectados com o texto dissertativo; 
• Praticar interpretação de textos informativos; 
• Reconhecer os elementos discursivos a partir do estudo da película “A 

Outra História Americana”. 
 

REDAÇÃO PROF. Lucas Rocha 
 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Pressupostos da escrita e da leitura 

2 Tipologia textual 

3 O texto dissertativo 

4 Interpretação da proposta do tema e planejamento da redação 

5 Uso da coletânea de textos 

6 Partes do texto dissertativo: introdução 

7 Partes do texto dissertativo: desenvolvimento 

8 Partes do texto dissertativo: conclusão 

2 

9 Exame de caso: o Enem 

10 Análise de redações do Enem 

11 Eixo temático I: ciência e tecnologia 

12 Métodos de raciocínio: dedução e indução 

13 Métodos de raciocínio: dialética 

14 Eixo temático II: comunicação (I) 

15 Eixo temático II: comunicação (II) 

3 

16 Coesão textual 

17 Eixo temático III: questões sociais (I) 

18 Eixo temático III: questões sociais (II) 

19 Eixo temático III: questões sociais (III) 
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20 Aspectos linguísticos: crase 

21 Aspectos linguísticos: vírgula 

22 Aspectos linguísticos: dúvidas mais comuns e exercícios 

23 Eixo temático IV: cultura e comportamento (I) 

4 

24 Eixo temático IV: cultura e comportamento (II) 

25 Eixo temático V: cultura nacional (I) 

26 Eixo temático V: cultura nacional (II) 

27 Eixo temático VI: política e cidadania (I) 

28 Eixo temático VI: política e cidadania (II) 

29 Eixo temático VII: juventude 

30 Eixo temático VIII: subjetividade humana 
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DISCIPLINA: História da Arte  

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 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. 

 

HISTÓRIA DA ARTE PROF. Jonathan Monteiro 

 

V
O

L
U

M
E

 Ú
N

IC
O

 

CÁP. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 O que é arte? 

2 O nascimento da arte 

3 Do Renascimento ao Neoclássico 

4 Arte ameríndia 

5 Artes africana e afro-brasileira 

6 Arte no Brasil colonial e imperial 

7 O nascimento da Arte Moderna 

8 Vanguardas europeias 

9 Arte no mundo Pós-Segunda Guerra 

10 Modernismo brasileiro 

11 Arte brasileira na segunda metade do século XX 

12 Arte contemporânea 
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DISCIPLINA: Língua Estrangeira: Inglês  
Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 
 

• Identificar o conhecimento da língua estrangeira Inglês com um 

princípio cultural que rompe a distância linguística e temporal dos 

diferentes campos do conhecimento. 

• Ler e interpretar diferentes tipos de textos. 

• Utilizar os conteúdos gramaticais trabalhados como suporte para a 

leitura, interpretação e produção de textos. 

• Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema. 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS PROF. Dudu Vieira 
 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Estratégias de leitura 

2 Técnica de leitura: inferências 

3 
Determinantes de nome: pronomes pessoais, possessivos e 

demonstrativos 

4 Determinantes de nome: pronomes indefinidos e artigos 

5 Pronomes 

6 Simple tense 

7 Adjectives 

8 Interrogative words 

2 

9 Continuous tenses 

10 Adverbs 

11 Review 

12 Perfect tenses 

13 Connectors: prepositions 

14 Connectors: conjunctions 

15 False friends 

3 

16 Quantifiers and intensifiers 

17 Expository / argumentative texts 

18 Comics 

19 Verb tenses: review 

20 Prefixes 

21 Suffixes 

22 Gradable adjectives and adverbs 
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23 Modal words 

4 

24 Vocabulary 

25 Advertising 

26 Linguistic variation in English 

27 Agreement and disagreement structures 

28 Music and poetry in English 

29 Conditional 

30 Cartoons 
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DISCIPLINA: Língua Estrangeira: Espanhol 
 

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 

 Fazer opção pelo registro adequado à situação em que se processa a 
comunicação e o vocabulário que melhor reflita a ideia que pretende 
comunicar. 

 Utilizar os mecanismos de coerência e coesão na produção oral ou 
escrita. 

 Aplicar o conhecimento dos princípios e regras da língua coloquial. 

 Saber distinguir o comportamento linguístico no interior de uma 
comunidade e de como ele é determinado pelas relações sociais, 
culturais e econômicas existentes, ou seja, conforme as diferentes 
posições, funções ou circunstâncias dos indivíduos ou dos subgrupos 
dos quais estes fazem parte. 

 Utilizar estratégias verbais e não-verbais para compensar as falhas na 
comunicação (como o fato de não ser capaz de recordar, 
momentaneamente, uma forma gramatical ou lexical). 

 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA: ESPANHOL PROF. DANIEL CALMON 

 
VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Artículos y contracciones 

2 
Pronombres personales y presente de indicativo (verbos regulares, 

ser y estar) 

3 Palabras heterosemánticas y heterogenéricas 

4 El substantivo 

5 Grados del adjetivo y presente de indicativo (verbos irregulares) 

6 Los demonstrativos 

7 Presente de indicativo: verbos irregulares (-go) 

8 Los posesivos 

2 

9 Los numerales 

10 Las preposiciones 

11 Pretérito imperfecto de indicativo 

12 Pretérito indefinido 

13 Pretérito perfecto de indicativo 

14 Acentuación y heterotónicos 
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15 Repaso 

3 

16 Los advérbios 

17 Futuro imperfecto 

18 Los pronombres complemento 

19 Los indefinidos 

20 Apócope 

21 Presente de subjuntivo 

22 Perífrasis verbales 

23 Imperativo 

4 

24 Las conjunciones 

25 Palabras parónimas 

26 Otros usos de "lo" 

27 Pronombres reflexivos 

28 Pronombres interrogativos y exclamativos 

29 Partitivos, multiplicativos y colectivos 

30 Repaso 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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: História  
 

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 
O programa de História está fundamentado no princípio referido de 

conteúdos significativos para a compreensão do estudante como sujeito 

da história e da história como processo contínuo composto por perdas 

e acréscimos, permanências e rupturas. Nesse sentido, tomamos como 

princípios norteadores três questões: 

a) a compreensão de que a cultura representa o elemento de maior 
continuidade ao longo da história humana, sofrendo lentas 
modificações e recriando-se quando em situações históricas 
específicas. Daí considerarmos a cultura como o termo de ligação 
entre a longínqua antiguidade oriental e os dias atuais; 

b) a compreensão de que os fatos históricos mais antigos sobrevivem 
nos dias atuais através dos registros e da memória e que deles temos 
uma visão difusa e limitada. Os fatos mais recentes, pelo contrário, 
tornam-se mais complexos à medida que se aproximam da atualidade 
e, por interferirem diretamente no convívio da sociedade humana, 
exigem estudo mais detalhado; 

c) a necessidade de abordar questões relativas à teoria da História, numa 
intensidade adequada ao grau dos estudantes, com o objetivo de levá-
los a refletir sobre o conhecimento histórico, a produção do 
conhecimento histórico, as fontes para o estudo da história e a relação 
da história com outras ciências. 

 

HISTÓRIA I PROF. Flávio Caetano 
 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Antiguidade oriental 

2 O islamismo 

3 América pré-colombiana: incas, maias e astecas 

4 Grandes Navegações: o Atlântico 

5 Brasil Colônia: a administração colonial e o papel da Igreja 

6 Brasil Colônia: economia e sociedade 

7 
Brasil Colônia: invasões estrangeiras e interiorização das 

fronteiras 
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8 Brasil Colônia: a mineração e o Período Pombalino 

2 

9 Brasil Colônia: revoltas 

10 A transferência da corte portuguesa para o Brasil 

11 Processo de independência 

12 Primeiro Reinado 

13 Período Regencial 

14 Segundo Reinado: consolidação do Império 

15 Revisão 

3 

16 Segundo Reinado: transformações econômicas 

17 Segundo Reinado: crise e Proclamação da República 

18 
Primeira República: República da Espada e construção da 

República Oligárquica ((1889-1902) 

19 Primeira República: o auge da República Oligárquica (1894-1914) 

20 
Primeira República: industrialização, urbanização e novos atores 

políticos (1914-1926) 

21 Crise da Primeira República e chegada de Vargas ao poder 

22 Era Vargas: Governo Provisório e Governo Constitucional 

23 Era Vargas: Estado Novo 

4 

24 Período Democrático: Governos Dutra e Vargas 

25 Período Democrático: Governos JK, Jânio e João Goulart 

26 Golpe Civil-Militar de 1964 e Governo Castelo Branco 

27 Ditadura Civil-Militar: Governos Costa e Silva e Médici 

28 Ditadura Civil-Militar: Governos Geisel e Figueiredo 

29 Nova República: Governos Sarney, Collor e Itamar 

30 Nova República: Governos FHC, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro 

 
 

HISTÓRIA II PROF. Flávio Caetano 
 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Grécia Antiga 

2 Roma Antiga 

3 Alta Idade Média 

4 Baixa Idade Média 

5 Formação dos Estados Modernos 

6 Expansão Marítima e mercantilismo 

7 Sistema colonial espanhol 
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8 Renascimento 

2 

9 Reforma Protestante e Contrarreforma 

10 Revoluções Inglesas 

11 Revolução Industrial 

12 Iluminismo 

13 Sistema colonial inglês e independência dos EUA 

14 Revolução Francesa 

15 Era Napoleônica 

3 

16 O Congresso de Viena e as ondas liberais do século XIX 

17 Independência da América espanhola 

18 Os EUA no século XIX e as unificações tardias 

19 Segunda Revolução Industrial e imperialismo 

20 Primeira Guerra Mundial 

21 Revolução Russa 

22 A Crise de 1929 

23 Fascismos: os casos da Itália e de Portugal 

4 

24 Fascismos: os casos da Alemanha e da Espanha 

25 Segunda Guerra Mundial 

26 Guerra Fria: emergência da tensão e coexistência pacífica 

27 Guerra Fria: novas tensões 

28 O fim da Guerra Fria e a reconfiguração da política internacional 

29 A descolonização afro-asiática e os novos atores internacionais 

30 América Latina: da Guerra Fria ao neoliberalismo 
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DISCIPLINA: Geografia e Atualidades 
 

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 

 Reconhecer os processos históricos e os processos recentes que 
caracterizam a Geografia Social Interdisciplinar. 

 Reconhecer conceitos e categorias, tais como: espaço geográfico, 
paisagem, território, etc., identificando e comparando suas 
singularidades ou pluralidades. 

 Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, 
gráficos, tabelas, etc.), considerando-os como elementos de 
representação de fatos e fenômenos espaciais e/ou espacializados. 

 Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográficas e geográficas, 
como formas de organizar e conhecer a localização, distribuição e 
frequência dos fenômenos naturais e humanos. 

 Localizar a Terra no Universo e relacionar as atividades humanas à 
existência do Sol. 

 Compreender e correlacionar os movimentos do planeta com a 
formação dos dias e das noites e as estações do ano. 

 Reconhecer os componentes da natureza nas suas especificidades, 
seus mecanismos interativos, sua regularidade e possibilidade de 
previsão pelo homem. 

 Compreender a espacialidade dos fenômenos demográficos, 
estudados em suas estruturas, dinâmicas, relações e problemas. 

 Compreender o espaço agrário, seus vários sistemas, a modernização 
capitalista e a redefinição nas relações entre o campo e a cidade. 

 Reconhecer as relações entre o ambiente urbano e o processo 
industrial, com base na análise histórica da divisão técnica e social do 
trabalho e nas marcas da indústria no espaço urbano. 

 Compreender o processo de formação dos territórios, tendo em vista 
as relações de trabalho, a incorporação de técnicas e tecnologias e o 
estabelecimento de redes sociais. 

 Compreender a evolução das tecnologias e os processos responsáveis 
pela reestruturação dos novos espaços econômico-sociais. 

 Visualizar o novo mapa do mundo através de seus múltiplos cenários 
(mobilização das fronteiras, conflitos internacionais, minorias 
nacionais – étnicas e culturais –, blocos, no contexto da nova ordem 
mundial) 
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GEOGRAFIA I / ATUALIDADES  PROF. Yomar Seixas e 

Jorge France 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Conceitos fundamentais para o entendimento do Estado 

2 Cartografia: elementos e técnicas 

3 Cartografia: projeções e geotecnologias 

4 Geologia geral 

5 Geomorfologia: intemperismo, solo e processos erosivos 

6 Geologia e geomorfologia do Brasil 

7 Climatologia: elementos e fatores climáticos 

8 Climatologia: tipos climáticos no mundo e no Brasil 

2 

9 Biomas do mundo 

10 Biomas do Brasil 

11 Hidrologia geral 

12 Hidrologia brasileira 

13 Desenvolvimento sustentável e impactos ambientais globais 

14 Impactos ambientais regionais e locais 

15 
Geografia regional brasileira: propostas de regionalização e 

Centro-Sul 

3 

16 Geografia regional brasileira: a Amazônia 

17 Geografia regional brasileira: o Nordeste 

18 América Anglo-Saxônica: a hegemonia regional 

19 América Anglo-Saxônica: geografia industrial e agrária 

20 América Latina: modelos de desenvolvimento 

21 América Central: inserção econômica e crise social 

22 América do Sul: Mercosul, CAN, Unasul e narcotráfico 

23 Europa: a construção do bloco europeu 

4 

24 Europa: Leste Europeu 

25 Europa: Rússia 

26 África: regionalizações 

27 África: incorporação ao capitalismo 

28 Oriente Médio: mapa étnico, riquezas e conflitos 

29 Bacia do Pacífico: modelos de desenvolvimento 

30 Sul Asiático: Índia e Paquistão 
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GEOGRAFIA II /ATUALIDADES PROF. Yomar Seixas e 

Jorge France 
 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Fontes energéticas 

2 Primeira e Segunda Revolução Industrial 

3 Organizações empresariais: práticas competitivas 

4 Taylorismo e fordismo 

5 Padrão flexível: pós-fordismo, toyotismo e volvismo 

6 Revolução Técnico-Científico-Informacional 

7 Globalização e neoliberalismo 

8 Formação de blocos econômicos 

2 

9 Guerra Fria e Pós-Guerra Fria 

10 
Geografia da indústria brasileira: crescimento industrial brasileiro 

do século XIX até 1929 

11 Industrialização brasileira: a Era Vargas 

12 Industrialização brasileira: JK e o Milagre Econômico 

13 Industrialização brasileira: Marcha Forçada e a década perdida 

14 Década de 1990: Governo FHC 

15 Década de 2000 até os dias atuais: Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro 

3 

16 Sistemas e modais de transporte 

17 Agricultura: tipos de produção 

18 Agricultura nos países desenvolvidos e em desenvolvimento 

19 Agricultura brasileira: formação do espaço agrário brasileiro 

20 Agricultura brasileira: fases da modernização 

21 
Agricultura brasileira: expansão da fronteira agrícola e conflitos 

fundiários 

22 Urbanização: conceitos e fenômenos 

23 Urbanização nos países desenvolvidos e em desenvolvimento 

4 

24 
Urbanização brasileira: urbanização regional e rede urbana 

brasileira 

25 
Urbanização brasileira: metropolização, desmetropolização e 

macrocefalia 

26 Urbanização brasileira: dinâmica do espaço intraurbano 

27 População: conceitos básicos 

28 População brasileira 
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29 Migrações brasileiras 

30 Migrações internacionais 
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DISCIPLINA: Filosofia 
 

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 Analisar e refletir sobre a contribuição da civilização grega no processo 
de construção da filosofia ocidental; 

 Refletir sobre o processo político da Grécia antiga e sua relação com 
a contemporaneidade; 

 Analisar e refletir sobre as perspectivas filosóficas produzidas no 
período helenístico; 

 Relacionar as perspectivas filosóficas medieval a questões do mundo 
contemporâneo. 

 Reconhecer os valores éticos, e morais como elementos fundamentais 
no desenvolvimento e nas relações humanas. 

 Identificar, analisar e refletir sobre algumas das principais questões da 
filosofia ocidental na Idade Moderna; 

 Identificar, analisar e refletir sobre algumas das principais questões 
filosóficas e políticas produzidas na Idade Moderna. 

 Refletir sobre a educação na formação do ser humano, e sua 
importância no equilíbrio dinâmico do mundo e no resgate do 
pensamento da não violência no seu viver e suas relações. 

 Identificar, analisar e refletir sobre algumas das principais questões da 
filosofia ocidental na pós-modernidade; 

 Identificar, analisar e refletir sobre algumas das questões filosóficas 
produzidas na Idade Contemporânea. 

 Refletir sobre o pensamento filosófico e a sua importância na 

compreensão da realidade na contemporaneidade. 
 

FILOSOFIA PROF. George Sales 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Filosofia antiga: o pensamento mítico 

2 Filosofia antiga: o nascimento da Filosofia 

3 Filosofia antiga: a Filosofia pré-socrática 

4 Filosofia antiga – Sócrates × sofistas: o diálogo sobre a verdade 

5 Filosofia antiga – A metafísica na Antiguidade: Platão 

6 Filosofia antiga – A metafísica na Antiguidade: Aristóteles 

7 Filosofia antiga – Política na Antiguidade: Platão 

8 Filosofia antiga – Política na Antiguidade: Aristóteles 
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2 

9 Filosofia antiga – Estética: Platão e Aristóteles 

10 Filosofia antiga – Lógica aristotélica 

11 Filosofia medieval: patrística 

12 Filosofia medieval: escolástica 

13 
Mudança de paradigma: a Filosofia renascentista e a Revolução 
Científica 

14 Mudança de paradigma: Maquiavel 

15 Filosofia moderna: a questão do método 

3 

16 Filosofia moderna: Descartes e o racionalismo moderno 

17 Filosofia moderna: o empirismo de Bacon 

18 Filosofia moderna – Hume e Locke: a retomada do empirismo 

19 Filosofia moderna – Kant: metafísica e revolução copernicana 

20 Filosofia moderna – Kant: moral e dever 

21 
Filosofia moderna – Teoria política na Modernidade: Hobbes, 
Montesquieu, o contrato social de Locke 

22 Rousseau 

23 Nova mudança de paradigma: dialética hegeliana 

4 

24 Nova mudança de paradigma: o pensamento de Marx 

25 Nova mudança de paradigma: moralidade em Nietzsche 

26 
Nova mudança de paradigma – A filosofia da ciência: Thomas 
Kuhn, Karl Popper e Paul Feyerabend 

27 
Filosofia contemporânea – Indústria cultural: Horkheimeier, Adorno 
e Benjamin 

28 
Filosofia contemporânea – Foucault: questões da microfísica do 
poder 

29 
Filosofia contemporânea – Habermas e Rawls: questões políticas 
atuais 

30 
Filosofia contemporânea: existencialismo e a questão da liberdade 
em Sartre 
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DISCIPLINA: Sociologia  
 

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 Reconhecer as principais linhas teóricas e ideológicas que norteiam a 

Ciência da sociedade ou Sociologia. 

 Correlacionar e diferenciar a diversidade social e cultural no mundo e no 

Brasil. 

 Perceber a relação direta das sociedades com as transformações  

históricas, além da íntima relação da Sociologia  com outras ciências 

sociais, como, a Geografia, a Economia, o Direito, a Antropologia e a 

Política. 

 Ter ampliado sua visão do mundo e em condições de ingressar com 

competência, ao término de sua Educação Básica, nas principais 

instituições do Ensino superior do país. 

 Compreender os principais fatos da realidade social que o cercam e se 

possível poder opinar em determinados casos do cotidiano social. 

 Formar uma juventude mais politizada e com maior comprometimento 

com as questões da sociedade local, regional e nacional. 

 Produzir através da norma culta e nas redes sociais posicionamentos 

sobre o mundo e suas contradições. 

 Possuir uma leitura de mundo e de Brasil mais aprofundada e com um 

viés mais acadêmico e didático. 

 Desconstruir concepções da sociedade brasileira baseada no senso comum. 

 

Vamos trabalhar com as seguintes Habilidades Específicas e 

Conteúdos Programáticos:                                                 
 

SOCIOLOGIA PROF. George Sales 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Contexto do surgimento da Sociologia 

2 Karl Marx e os principais conceitos marxistas 

3 Émile Durkheim e a sociologia dos fatos sociais 

4 Max Weber e a Sociologia compreensiva 

5 Marx, Weber e Durkheim em perspectiva comparada 

6 A Sociologia no Brasil e a interpretação do povo brasileiro 
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7 Cultura: definição antropológica 

8 Diversidade cultural: etnocentrismo e relativismo 

2 

9 Esferas culturais: o popular, o erudito e o patrimônio 

10 Cultura de massa e indústria cultural 

11 A sociedade e os processos de socialização 

12 Estratificação e mobilidade social 

13 O trabalho em diferentes sociedades 

14 Taylorismo, fordismo e acumulação flexível 

15 Pobreza, concentração de renda e desigualdade social 

3 

16 As consequências humanas da globalização 

17 Violência e segurança pública 

18 Preconceitos e intolerâncias 

19 O realismo político 

20 O estado de natureza e o contrato social 

21 Contratualismo e jusnaturalismo 

22 Os direitos e a cidadania 

23 Os sistemas políticos democrático e autoritário 

4 

24 Monarquia, república e anarquismo 

25 A tripartição dos poderes 

26 Partidos políticos, eleições e voto 

27 Teoria dos movimentos sociais 

28 Estado, política internacional e política externa 

29 Da Guerra Fria à Nova Ordem Mundial 

30 Exercícios 
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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: Biologia 
 

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 

 Compreende que os seres vivos são constituídos por diversos 
elementos químicos, organizados na forma de substâncias orgânicas. 

 Reconhece o carbono como o elemento químico fundamental das 
substâncias orgânicas. 

 Conhece algumas características químicas, as funções gerais da água 
e a sua importância para os seres vivos. 

 Identifica as variações da taxa de água quanto a idade, espécie e 
metabolismo celular. 

 Identifica o papel biológico dos sais minerais classificando-os quanto 
a forma encontrada nos seres vivos. 

 Conhece algumas características químicas, a classificação quanto a 
sua complexidade molecular e o papel biológico dos carboidratos 

 Conhece as características químicas dos lipídios, sua classificação. 

 Diferencia os grupos de classificação dos lipídios e suas principais 
funções nos seres vivos. 

 Identifica quimicamente os aminoácidos e sua importância biológica. 

 1.5.1 Entende como ocorre a ligação peptídica e sua importância para 
a formação das proteínas. 

 Diferencia as proteínas quanto a função biológica e suas principais 
características. 

 Classifica as enzimas quanto à complexidade química, local de 
atuação. 

 Analisa os fatores que interferem na ação enzimática. 

 Diferencia a imunização passiva da ativa, identificando a importância 
da utilização de soro terapêutico e da vacina. 

 Identifica o papel biológico, fontes e carências das vitaminas. 

 Conhece alguns fatos históricos sobre a elaboração da Teoria Celular, 
compreendendo a importância dessa teoria como unificadora da 
Biologia. 

 Reconhece que a célula é a unidade da vida. 

 Caracteriza estruturalmente as células procarióticas. 

 Identifica e compara estruturalmente e bioquimicamente bactérias e 
archeas. 

 Identifica os principais componentes químicos da parede celular 
bacteriana. 
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 Caracteriza estruturalmente o flagelo bacteriano. 

 Reconhece a importância dos plasmídios para na resistência 
bacteriana e sua importância nas técnicas biotecnológicas. 

 Identifica e descreve os tipos de reprodução bacteriana. 

 Reconhece a resistência bacteriana aos antibióticos como resultado 
de um processo evolutivo cujas causas estão no uso inapropriado do 
mesmo. 

 Compara a célula procariótica com a célula eucariótica e considera os 
grupos de seres vivos onde ocorrem. 

 Caracteriza a membrana plasmática quanto à composição química e 
estrutura. 

 Identifica as principais funções da membrana plasmática e descreve 
todos os processos implicados na permeabilidade seletiva. 

 Compara os diferentes tipos de transporte através da membrana e os 
transportes em massa.  

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

 Caracteriza estruturalmente o núcleo celular interfásico. 

 Conceitua cromatina, cromatina sexual, cromossomo, cromossomos 
homólogos, genes alelos, genoma e cariótipo. 

 Identifica as fases do ciclo celular. 

 Reconhece os pontos de checagem do ciclo celular como 
fundamentais para o controle da divisão celular. 

 Identifica e caracteriza as principais etapas da mitose. 

 Identifica e caracteriza as principais etapas da meiose. 

 Reconhece as funções da mitose e da meiose. 

 Reconhece o câncer como fruto de um processo evolutivo. 

 Reconhece a origem monoclonal do câncer e caracteriza os processos 
de metástase e angiogênese. 

 Identifica os principais carcinógenos. 

 Conceitua metabolismo energético, considerando a sua importância 
para os processos vitais. 

 Diferencia reações químicas catabólicas de anabólicas e reações 
endotérmicas de exotérmicas. 

 Reconhece a estrutura molecular do ATP, identificando-o como um 
nucleotídeo. (versatilidade funcional) 

 Compreende a função biológica do ATP e de outras moléculas 
transportadoras de energia química. 
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 Compreende que todas as reações químicas que ocorrem em um 
organismo vivo estão acopladas. 

 Identifica os principais transportadores de hidrogênio no metabolismo 
energético. 

 3Conceitua fotossíntese e identifica a sua equação geral. 

 Analisa a contribuição dos trabalhos de cientistas como Priestley, 
Saussere e Van Niel para o estudo da fotossíntese. 

  Reconhece que a fotossíntese é o processo que introduz energia nos 
ecossistemas, garantindo a manutenção de cadeias alimentares no 
Planeta. 

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

 Reconhece o espectro eletromagnético de luz visível e identifica a faixa 
utilizada no processo fotossintético. 

 Identifica os principais pigmentos fotossintetizantes (clorofilas) e 
acessórios (carotenóides) e as suas respectivas faixas de absorção da 
energia luminosa. 

 Reconhece a estrutura molecular da clorofila e identifica os principais 
tipos encontrados nas células vivas. 

 Interpreta o gráfico do espectro eletromagnético obtido a partir da 
absorção de luz feita pelas clorofilas a e b. 

 Identifica os principais componentes estruturais do cloroplasto e 
reconhece a sua função biológica. 

 Conceitua fotossistema e identifica os seus principais componentes. 

 Identifica e caracteriza as etapas da fotossíntese considerando os 
locais onde ocorrem no cloroplasto e os seus produtos finais. 

 Reconhece a fotólise da água como o processo responsável pela 
liberação do oxigênio molecular na atmosfera. 

 Compara fotofosforilação cíclica com a fotofosforilação acíclica e 
reconhece o acoplamento entre essas reações. 

 Relaciona o fenômeno quimiosmótico à síntese de ATP e reconhece o 
papel da ATP sintetase durante esse processo. 

 Identifica o ciclo de Calvin/Benson como o fenômeno responsável pela 
síntese de matéria orgânica a partir da fixação do CO2. 

 Reconhece a importância da Rubisco na manutenção do equilíbrio de 
alguns ecossistemas. 

 Interpreta descrições, figuras, esquemas, fotos, reações, gráficos e 
experimentos relativos ao processo de fotossíntese. 
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 Conceitua quimiossíntese e diferencia esse fenômeno da fotossíntese. 

 Analisa o papel de procariotos hipertemófilos 

 Cita alguns exemplos de quimiossintetizantes. 

 Compreende a importância da quimiossíntese na ciclagem da matéria 
e na manutenção da vida no Planeta. 

 Conceitua fermentação e reconhece a importância desse fenômeno 
para a obtenção da energia necessária às atividades celulares de 
alguns organismos vivos.  

 Caracteriza a fermentação lática considerando o produto final do 
processo, a quantidade de ATP produzida por unidade de glicose 
fermentada e o receptor final de hidrogênio. 

 Reconhece a fermentação lática como um fenômeno anaeróbio que 
cataboliza a glicose parcialmente. 

 Reconhece a fadiga muscular, provocada pela fermentação lática, 
como um fenômeno importante na manutenção da integridade da 
musculatura esquelética. 

 Reconhece a importância da fermentação lática para a indústria de 
alimentos e identifica os organismos vivos que realizam esse 
processo. 

 Caracteriza a fermentação alcoólica, considerando seus produtos e 
suas etapas e compara esse processo com a fermentação lática. 

  Reconhece a importância da fermentação alcoólica para a indústria 
de alimentos e bebidas, na produção de álcool combustível e identifica 
os organismos vivos que realizam esse processo. 

 Interpreta descrições, figuras, esquemas, fotos, gráficos reações e 
experimentos relativos aos processos de fermentação. 

 Conceitua respiração celular e identifica sua importância, junto com a 
fotossíntese, no ciclo do carbono e nos processos de obtenção de 
energia para as atividades celulares. 

 Compara a respiração aeróbia com a anaeróbia considerando o 
receptor final de hidrogênio desses dois processos. 

 Caracteriza estruturalmente a mitocôndria e reconhece o papel 
fundamental dessa organela na respiração de células eucarióticas. 

 Identifica e caracteriza cada uma das etapas da respiração aeróbia 
considerando os reagentes e produtos finais de cada um desses 
processos. 

 Identifica a glicólise como via comum à fermentação e etapa citosólica 
da respiração. 
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 Reconhece o caráter universal dos citocromos nos processos 
bioenergéticos. 

 Compara os processos de fermentação e respiração celular quanto 
aos produtos e rendimento energético. 

 Identifica os radicais livres como subproduto do processo respiratório 
aeróbio e reconhece o papel desses componentes químicos no 
processo de envelhecimento. 

 Interpreta descrições, figuras, esquemas, fotos, reações, gráficos e 
experimentos relativos ao processo de respiração. 

 Compreende a provável sequência evolutiva dos processos 
bioenergéticos. 

 Avalia a importância da fotossíntese na evolução da biosfera e na 
manutenção da grande teia da vida. 

 Analisa a respiração celular como uma adaptação ao oxigênio tóxico. 

 Reconhece a glicólise como via metabólica universal altamente 
conservada no mundo vivo, caracterizando-a como um “fóssil 
molecular”. 

 Compreende e compara o metabolismo de plantas C3, C4 e CAM. 

 Conceitua ácidos nucléicos e reconhece os diversos experimentos 
responsáveis pela elucidação das estruturas e funções dessas 
macromoléculas. 

 Caracteriza estruturalmente o DNA. 
Reconhece as funções do DNA. 

 Caracteriza estruturalmente o RNA e compara essa estrutura com a 
do DNA. 

 Cita os principais tipos de RNA e suas respectivas funções.  

 Caracteriza estruturalmente o cromossomo eucariótico considerando 
sua organização nas diferentes fases do ciclo celular. 

 Identificam as principais etapas da replicação do DNA eucariótico e a 
ação das enzimas envolvidas em cada uma delas. 

 identifica telômero e  telomerase relacionando suas funções ao 
“problema da replicação das extremidades  do DNA”. 

 Estabelece relação entre senescência celular e diminuição do 
tamanho dos telômeros. 

 Descreve cada uma das etapas da transcrição e processamento do 
RNA e identifica cada uma das principais enzimas envolvidas. 

 Descreve cada uma das etapas da tradução considerando os 
principais componentes envolvidos. 

 Identifica as funções dos proteassomos e das chaperoninas. 
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 Conceitua código genético e identifica as suas principais 
características. 

 Compara a transcrição e tradução eucarióticas com a transcrição e 
tradução procarióticas. 

 Conceitua genes, genes alelos, cromossomos, cromossomos 
homólogos, autossomos, cromossomos sexuais, indivíduo 
homozigoto, indivíduo heterozigoto, gene dominante, gene recessivo, 
característica, fenótipo e genótipo.   

 Reconhece através dos trabalhos de Mendel, o mecanismo de 
transmissão de características hereditárias. 

 Compreende como a segregação dos cromossomos homólogos na 
meiose repercute na segregação dos alelos de um gene. 

 Relaciona princípios como: dominância, segregação dos alelos e 
combinação aleatória dos gametas com as proporções obtidas nos 
cruzamentos genéticos envolvendo um gene. 

 Analisa problemas genéticos e aplica regras de probabilidade. 

 Interpreta genealogias (Heredogramas) identificando os símbolos, 
tipos de herança e probabilidades de cruzamentos. 

 Compreende e diferencia heranças como a dominância completa, 
codominância e os genes letais. 

 Resolve problemas envolvendo características determinadas por dois 
ou mais pares de genes alelos. 

 Conceitua polialelia, reconhece a cor da pelagem de coelhos como um 
exemplo desse tipo de herança e resolve problemas. 

 Reconhece a genética do sistema ABO, Rh e MN e resolve problemas 
sobre esse assunto. 

 Identifica causas e consequências da eritroblastose fetal e descreve 
métodos de prevenção e tratamento da doença. 

 Conceitua interação gênica. 

 Caracteriza herança quantitativa, genes complementares e epistasia e 
resolve problemas relacionados a esses assuntos. 

 Identifica os cromossomos sexuais. 

 Diferencia herança ligada ao sexo de herança restrita ao sexo e 
fornece exemplos de cada tipo de herança. 

 Resolve problemas relacionados à herança ligada ao sexo. 

 Reconhece a herança influenciada pelo sexo como uma herança 
autossômica que se manifesta de forma diferente em homens e 
mulheres.  
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 Reconhece que a distribuição de genes ligados para os gametas 
ocorre de forma diferente em relação aos genes não ligados e resolve 
problemas relacionados a esse assunto. 

 Compreende o teorema de Hardy-Weinberg e resolve problemas 
relacionados a esse assunto. 

 Caracteriza o planeta Terra pré-biótico considerando aspectos da sua 
geologia e composição química da atmosfera. 

 Analisa os resultados dos experimentos de Stanley Miller e reconhece 
a sua importância para o desenvolvimento de uma teoria sobre a 
origem da vida no planeta Terra. 

 Descreve a hipótese do “mundo do RNA”. 

 Caracteriza as primeiras formas de vida do planeta Terra. 

 Descreve e compara as hipóteses heterotrófica e autotrófica da origem 
da vida. 

 Identifica a célula eucariótica como resultado da evolução das células 
procarióticas e justifica a origem endossimbiótica de mitocôndrias e 
cloroplastos. 

 Conhece a polêmica ocorrida entre os defensores da abiogênese e os 
defensores da biogênese, reconhecendo que o embate de ideias entre 
os cientistas leva a novo conhecimento. 

 Explica os pontos principais do lamarckismo e do (uso e desuso e 
transmissão de características adquiridas) e do darwinismo (seleção 
natural e a diversificação da espécies).  

 Compreende a teoria lamarquista e darwinista dentro do contexto 
histórico em que foram elaboradas. 

 Reconhece as mutações e recombinação dos genes como 
responsáveis pela variabilidade, sobre a qual atua a seleção natural. 

 Caracteriza euploidias e aneuploidias 

 Identifica e caracteriza cada uma das mutações estruturais dos 
cromossomos. 

 Explica e exemplifica a adaptação dos seres vivos pela ação da 
seleção natural. 

 Descreve os principais tipos de especiação e reconhece o isolamento 
reprodutivo como o fenômeno fundamental para esses processos. 

 Compara especiação anagênica com especiação cladogênica. 

 Caracteriza as espécies simpátricas e alopátricas. 

 Identifica e caracteriza os principais tipos de isolamento reprodutivo. 

 Reconhece a deriva genética e o princípio do fundador como 
fenômenos importantes para o processo evolutivo. 
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 Caracteriza e compreende as principais evidencias da evolução 
biológica.  

 Caracteriza órgãos homólogos, órgãos análogos e órgãos vestigiais. 

 Identifica as escolas gradualista e pontualista a partir de suas ideias a 
respeito da evolução.  

 Reconhece e compreende a importância dos hábitos alimentares 
saudáveis e identifica os problemas sócio-econômicos relacionados à 
população brasileira. 

 Reconhece os processos de alimentação e digestão como etapas do 
fenômeno de nutrição correta. 

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

 Diferencia os fenômenos físicos (mastigação, deglutição, 
peristaltismo) e químicos (insalivação, quimificação e quilificação) 
envolvidos no processo digestivo. 

 Classifica as glândulas salivares, destacando a importância da saliva 
e a ação da enzima amilase salivar para a digestão. 

 Reconhece a ação do suco gástrico na digestão e na formação do 
quimo e das enzimas digestivas no processo de transformação dos 
alimentos. 

 Reconhece a ação das enzimas do suco pancreático, da bile e do suco 
entérico na formação do quilo. 

 Identifica os órgãos e glândulas anexos do Sistema Digestório (figuras 
e/ou diagramas). 

 Reconhece a importância das vilosidades e microvilosidades 
intestinais para a absorção dos nutrientes. 

 Explica o processo de regulação hormonal do sistema digestório, 
identificando as principais substâncias reguladoras. 

 Compara o sistema digestório humano com os dos outros vertebrados. 

 Diferencia os principais tipos de respiração presentes nos diversos 
grupos animais. 

 Identifica as estruturas do sistema respiratório humano e reconhece 
suas características e respectivas funções. 

 Diferencia os fenômenos mecânicos da respiração (inspiração e 
expiração) e a ação dos músculos respiratórios. 

 Explica a importância do fenômeno químico da respiração (hematose), 
bem como a capacidade respiratória vital. 

 Entende como ocorre a regulação do ritmo respiratório pelo sistema 
nervoso. 
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 Caracteriza as principais doenças respiratórias e reconhece os riscos 
do fumo. 

 Distingue e identifica os componentes do sangue (plasma e elementos 
figurados). 

 Diferencia sangue venoso de sangue arterial. 

 Reconhece as características e funções atribuídas às hemácias, aos 
leucócitos e às plaquetas. 

 Explica o modo de ação da hemoglobina sanguínea no transporte do 
O2 e do CO2 pelo corpo. 

 Reconhece a função dos gânglios linfáticos na defesa do organismo. 

 Caracteriza o fenômeno da diapedese, reconhecendo-o como 
importante na defesa do organismo. 

 Explica o processo de coagulação sanguínea e a interferência de 
substâncias como oxalatos, citratos e heparina sobre esta reação. 

 Identifica as principais doenças do sangue, relacionando-as aos 
respectivos sintomas. 

 Diferencia sistema circulatório aberto e fechado, relacionando aos 
diversos grupos animais. 

 Identifica e diferencia as artérias, veias e os capilares quanto a sua 
anatomia e localização. 

 Diferencia o sistema circulatório dos diversos vertebrados (peixes, 
anfíbios, répteis, aves e mamíferos). 

 Identifica as estruturas do coração, destacando suas características e 
funções. 

 Explica como ocorre o processo de regulação da frequência cardíaca, 
o fenômeno da fibrilação, bem como a utilização do marca passo 
artificial.   

 Identifica e reconhece as principais doenças do coração e associa aos 
seus respectivos sintomas. 

 Reconhece os principais vasos ligados ao coração e o tipo de sangue 
circulante nesses vasos. 

 Descreve os trajetos do sangue na pequena e na grande circulação, 
destacando a hematose e as trocas de substâncias entre o sangue e 
as células. 

 Caracteriza a circulação linfática e sua importância para o organismo. 

 Reconhece a importância da eliminação das excretas e diferencia os 
tipos de excretas nitrogenadas eliminadas pelos seres vivos. 

 Identifica e diferencia os tipos de sistemas excretores encontrados nos 
diversos seres vivos. 
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 Identifica os órgãos que formam o sistema urinário humano e suas 
respectivas funções. 

 Identifica anatômico e fisiologicamente a estrutura do néfron. 

 Descreve o processo de formação e excreção da urina. 

 Explica o ciclo da ornitina que ocorre em mamíferos. 

 Identifica e caracteriza as principais doenças do sistema urinário. 

 Explica a importância da glândula sudorípara para a produção do suor, 
relacionando essa secreção à regulação da temperatura corporal. 

 Diferencia a osmoregulação em animais de água doce e de água 
salgada. 

 Identifica e explica o modo de ação dos principais hormônios que 
controlam a função renal e a pressão osmótica. 

 Reconhece a função do sistema nervoso no controle e na coordenação 
do funcionamento orgânico. 

 Diferencia o sistema nervoso dos invertebrados e vertebrados quanto 
a sua complexidade na escala evolutiva.  

 Identifica as partes do neurônio relacionando-as com suas respectivas 
funções, bem como os tipos de neurônios encontrados. 

 Descreve e identifica o fenômeno da sinapse nervosa. 

 Explica a propagação do impulso nervoso através do axônio, 
destacando o potencial de repouso e de ação do neurônio.  

 Classifica e identifica as estruturas (órgãos) que formam o Sistema 
nervoso humano. 

 Relaciona os órgãos do SNC às suas respectivas funções. 

 Reconhece as estruturas protetoras do SNC a partir de suas 
características e funções. 

 Classifica os nervos do SNP de acordo com as suas funções. 

 Explica o fenômeno da homeostase e relaciona-o ao funcionamento 
do Sistema Nervoso Autônomo. 

 Compreende o funcionamento do Ato-Reflexo. 

 Reconhece a influência das substâncias psicoativas sobre o sistema 
nervoso. 

 Classifica os tipos de glândulas existentes no organismo (endócrinas, 
exócrinas, anfícrinas ou mistas). 

 Identifica as principais glândulas endócrinas, reconhece seus 
principais hormônios. 

 Compreende a ação dos hormônios no organismo e relaciona-os aos 
respectivos distúrbios. 
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 Identifica as estruturas (órgãos) do aparelho reprodutor masculino e 
reconhece as suas respectivas funções. 

 Associa mudanças no corpo às funções hormonais e, em 
consequência, ao amadurecimento sexual durante a puberdade, 
quando o organismo se torna apto para a reprodução. 

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

 Reconhece a importância dos hormônios na preparação do útero e no 
desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. 

 Identifica e diferencia as fases foliculínica e secretora do ciclo 
menstrual, bem como os hormônios que as estimulam. 

 Diferencia as fases do ciclo menstrual em caso de gestação. 

 Reconhece a importância dos gametas na reprodução sexuada. 

 Descreve o processo da fecundação. 

 Reconhece a importância e a função dos principais anexos 
embrionários. 

 Relaciona o uso de preservativos com a prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis e com a contracepção. 

 Reconhece e diferencia os principais métodos para controle da 
natalidade. 

 Identifica as principais DSTs, seus agentes etiológicos e sintomas. 

 Compreende e inter-relaciona os seguintes conceitos em Ecologia: 
Biosfera; população; comunidade biológica; biótopo; ecobiose; 
ecossistema; habitat; nicho ecológico. 

 Reconhece o ecossistema como resultante da interação entre 
componentes bióticos (seres vivos) e componentes abióticos (clima e 
fatores químicos). 

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

 Compreende o fluxo de energia e de matéria nas cadeias alimentares. 

 Analisa e diferencia as pirâmides ecológicas de número, biomassa e 
energia. 

 Diferencia produtividade primária bruta e produtividade primaria líquida 
de um ecossistema 

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

 Representa por meios de esquemas, as etapas fundamentais dos 
ciclos da água, carbono, oxigênio e nitrogênio. 
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 Descreve os mecanismos através dos quais o gás carbônico tem sido 
eliminado em excesso para a atmosfera. 

 Discute a emissão do excesso de gás carbônico para a   atmosfera, 
identificando a origem e as consequências do efeito estufa. 

 Entende a importância da camada de O3 na manutenção da vida na 
terra. 

 Compreende que a interferência dos gases CFCs sobre a camada de 
ozônio é nociva e identifica suas consequências diretas. 

 Compreende o princípio e a importância da adubação verde (plantação 
consorciada ou rotação de cultura com plantação de leguminosas) no 
ciclo do nitrogênio. 

 Identifica as bactérias que atuam na decomposição da matéria 
orgânica, e na fixação do nitrogênio do ar. 

 Identifica a importância do ciclo do enxofre e do fósforo para os 
ecossistemas. 

 Caracteriza e exemplifica as alelobioses, relações ecológicas intra-
específicas (colônia, sociedade e competição intra-específica) e 
interespecíficas (proto-cooperação, mutualismo, inquilinismo, 
predatismo, competição interespecífica, amensalismo, forésia, 
herbivorismo, comensalismo e parasitismo). 

 Reconhece a competição entre seres que apresentam o mesmo nicho 
ecológico (princípio de Gause). 

 Identifica a interferência das taxas de natalidade e mortalidade sobre 
a densidade populacional. 

 Compreende a capacidade de dispersão das populações avaliando 
fatores que favorecem e que dificultam o processo. 

 Analisa gráficos, esquemas e desenhos que ilustram o crescimento 
populacional, curvas de crescimento, o potencial biótico de uma 
população e os fatores limitantes (resistência ambiental). 

 Identifica a região ecótone ou ecótono e suas características. 

 Diferencia e caracteriza as fases de uma sucessão ecológica. 

 Identifica e explica os principais fatores abióticos e abióticos que 
interferem no equilíbrio dos ecossistemas. 

 Caracteriza os grandes biociclos da terra (epinociclo, talassociclo e 
limnociclo). 

 Interpreta a participação humana nos processos de equilíbrio e de 
degradação ambiental. 

 Reconhece as principais formas de poluição ambiental (poluição do ar, 
da água e do solo). 
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 Caracteriza o processo de eutrofização da água e a magnificação 
trófica nas cadeias alimentares. 

 Discuta maneiras para evitar ou minimizar os efeitos da poluição. 

 Compreende que a interferência humana em comunidades naturais 
(desmatamento, introdução e extinção de espécies) pode causar 
desequilíbrios ecológicos. 

 Caracteriza anatomicamente os animais do filo Porífera. 

 Diferencia os tipos de esponjas quanto a estrutura corpórea (Ascon, 
sycon e leucon) 

 Conhece as formas de reprodução sexuada e assexuada em 
esponjas. 

 Caracteriza os Cnidários, identificando estruturas e células típicas bem 
como a fisiologia geral do grupo. 

 Identifica e diferencia as formas reprodutivas dos cnidários. 

 Conhece a anatomia e a fisiologia dos platelmintos. 

 Entende a participação das células-flama, ocelos e do sistema nervoso 
ganglionar na evolução animal. 

 Explica endemias causadas por platelmintos como: a teníase, 
cisticercose e a esquistossomose. 

 Caracteriza os nematelmintos quanto a sua anatomia e fisiologia 
básica. 

 Conhece endemias brasileiras provocadas por nematelmintos como: 
ascaridíase, filariose, ancilostomose e oxiurose. 

 Classifica os moluscos e identifica suas principais características 
anatômicas e fisiológicas. 

 Identifica características típicas dos anelídeos bem como sua 
classificação taxonômica. 

 Identifica as principais modificações evolutivas, comparando-as com 
as encontradas nos grupos anteriores. 

 Conhece as anatomia e fisiologia dos artrópodos (crustáceos, insetos, 
aracnídeos, diplópodas e chilópodas) bem como suas alterações 
evolutivas que facilitam a adaptação e sobrevivência. 

 Classifica os equinodermas e entende sua anatomofisiologia básica. 

 Identifica as principais características dos representes do filo 
Chordata. 

 Classifica os representantes do filo Chordata. 

 Compara as características anatômicas e fisiológicas das principais 
classes dos animais vertebrados. 
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 Reconhece as adaptações dos animais nos seus respectivos 
ambientes frente ao processo auditivo. 

 Compreende o processo de extinção por uma não adaptação dos 
seres vivos a novas condições ambientes. 

 Analisa a importância ecológica dos animais vertebrados. 

 Diferencia as características dos animais invertebrados e dos 
vertebrados. 

 Conhece as principais características dos representantes do Reino 
vegetal. 

 Distingue os representantes do Reino vegetal. 

 Analisa a importância dos vegetais para a manutenção do equilíbrio 
ecológico e utilização humana. 

 Correlaciona os órgãos que compõem os vegetais e suas respectivas 
funções. 

 Conhece os principais grupos de plantas, identifica suas 
características básicas e exemplifica cada grupo. 

 Descreve, em linhas gerais, o ciclo de vida das plantas, reconhecendo-
o como alternância entre gerações haplóides (gametófitos) e diplóides 
(esporófitos) 

 Identifica as fases do ciclo em que se formam gametas e esporos. 

 Compara o ciclo de vida de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e 
angiospermas e identifica suas principais diferenças e semelhanças.  

 Analisa o mecanismo de reprodução das angiospermas. 

 Identifica as estruturas florais bem como suas respectivas funções. 

 Conceitua óvulo de plantas fanerógamas, reconhecendo-o como a 
estrutura multicelular em que se forma o gameta feminino, a oosfera. 

 Conceitua grão de pólen de plantas fanerógamas, reconhecendo-o 
como a estrutura em que se formam os gametas masculinos. 

 Conhece a anatomia e fisiologia dos órgãos vegetais como: raízes, 
caules e folhas. 

 Diferencia os principais tipos de raízes, caules, folhas e frutos 
encontrados na natureza. 

 Distingue os meristemas vegetais, assim como os tipos de 
parênquimas encontrados em diferentes tipos de vegetais. 

 Entende como agem os hormônios vegetais relacionados com o 
desenvolvimento geral e manutenção da planta. 

 Diferencia os principais movimentos típicos vegetais que facilitam sua 
adaptação a ambientes com características distintas. 



 

 

 69 

 

 Reconhece a embriogênese e a diferenciação celular como resultado 
da atuação de genes reguladores.  

 Identifica e caracteriza os tipos de ovos e os seres vivos que produzem 
cada um deles. 

 Descreve os tipos de segmentação relacionando aos respectivos tipos 
de ovos onde ocorrem. 

 Relaciona o tipo de segmentação à presença e concentração de vitelo 
no ovo. 

 Descreve a formação de cada um dos tecidos(folhetos) embrionários 
e identifica o destino de cada um deles no organismo. 

 Caracteriza cada um dos tipos de gastrulação. 

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

 Descreve de forma sucinta o desenvolvimento embrionário humano. 

 Identifica os tipos de Gêmeos e a origem de cada um deles. 

 Identifica cada um dos tipos de problemas da gravidez. 

 Define células-tronco e reconhece suas funções no organismo vivo. 

 Identifica e compara os tipos de células-tronco. 

 Reconhece o potencial de tratamento de indivíduos com células-
tronco. 

 Descreve as técnicas de clonagem celular, animal e vegetal. 

 Conceitua vírus e descreve a estrutura básica dos mesmos. 

 Classifica os vírus considerando o tipo de ácido nucléico presente e o 
tipo de célula hospedeira. 

 Descreve as etapas da replicação de retrovírus, vírus de RNA negativo 
e vírus de DNA. 

 Descreve e compara os ciclos lítico e lisogênico. 

 caracteriza os principais tipos de bacteriófagos. 

 Reconhece a importância da classificação biológica na organização e 
compreensão da diversidade da vida. 

 Reconhece a importância da nomenclatura binomial. 

 Compreende a hierarquia nas relações de inclusão das categorias 
taxonômicas. 

 Compara o sistema de classificação de Lineu com o sistema de 
classificação atual. 

 Classifica os seres vivos de acordo com o atual sistema de 
classificação. 

 Reconhece espécie como categoria taxonômica básica para a 
classificação dos seres vivos. 
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 Compreende o conceito biológico de espécie. 

 Reconhece as árvores filogenéticas como forma de representar as 
relações de parentesco entre os seres vivos. 

 Caracteriza os reinos da natureza. 

 Identifica e caracteriza os três domínios: bactéria, archea e eukária. 

 

BIOLOGIA I PROF. Bira Benício e Douglas Bezerra 
 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Água e sais minerais 

2 Vitaminas 

3 Carboidratos 

4 Lipídios 

5 Proteínas 

6 Ácidos nucleicos: DNA e RNA 

7 Síntese proteica 

8 Biotecnologia: principais técnicas 

2 

9 Células procariota e eucariota 

10 Membrana plasmática: estrutura e especializações 

11 Transportes através da membrana e desequilíbrio osmótico 

12 Organelas citoplasmáticas 

13 Metabolismo anaeróbico 

14 Mitocôndria: respiração aeróbia 

15 Cloroplastos: fotossíntese 

3 

16 Núcleo e divisão celular: mitose 

17 Meiose e anomalias cromossomiais 

18 Histologia: tecido epitelial e tecido conjuntivo propriamente 

19 Histologia: tecido cartilaginoso e tecido ósseo 

20 Histologia: tecido sanguíneo 

21 Histologia: tecido muscular 

22 Histologia: tecido nervoso 

23 Sistema nervoso 

4 

24 Digestão humana e comparada 

25 Respiração humana e comparada 

26 Circulação humana e comparada 

27 Excreção humana e comparada 

28 Sistema endócrino (I) 
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29 Sistema endócrino (II) 

30 Aparelhos reprodutores e Embriologia 

 

BIOLOGIA II PROF. Bira Benício e Soélia Cabral 
 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Ecologia: conceitos básicos e dinâmica populacional 

2 Ecologia: cadeia e teia alimentares 

3 Ecologia: relações ecológicas 

4 Sucessão ecológica e sustentabilidade 

5 Biociclos 

6 Ciclos biogeoquímicos 

7 Desequilíbrios ecológicos 

8 Genética: conceitos básicos e mono-hibridismo 

2 

9 Genética: heredogramas e polialelia 

10 Genética: grupos sanguíneos 

11 Genética: di-hibridismo e poli-hibridismo 

12 Herança sexual 

13 Evolução: origem da vida e evidências 

14 Evolução: teorias evolucionistas 

15 Especiação 

3 

16 Regras de nomenclatura e princípios básicos de 

17 Vírus 

18 Procariontes: classificação e bacterioses 

19 Protozoários e algas 

20 Fungos 

21 Briófitas e pteridófitas 

22 Gimnospermas e angiospermas 

23 Histologia vegetal 

4 

24 Fisiologia vegetal (I) 

25 Fisiologia vegetal (II) 

26 Animais: invertebrados (I) 

27 Animais: invertebrados (II) 

28 Animais: invertebrados (III) 

29 Animais: vertebrados (I) 

30 Animais: vertebrados (II) 
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DISCIPLINA: Física 
 

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 
 
H2 - Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde 
ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. 
H3 - Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no 
senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas 
H5 - Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. 
H6 - Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou 
utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum 
H17 - Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de 
linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou 
biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas 
ou linguagem simbólica 
H23 - Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia 
em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, 
sociais e/ou econômicas. 
H17 - Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de 
linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou 
biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas 
ou linguagem simbólica. 
H18 - Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, 
sistemas ou procedimentos 
tecnológicos às finalidades a que se destinam. 
H23 - Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia 
em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, 
sociais e/ou econômicas.  
H21 - Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos 
naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do 
eletromagnetismo. 
H22 - Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a 
radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou 
tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou 
ambientais. 
H1 - Reconhecer características ou propriedades de fenômenos 
ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes 
contextos.  
H3 - Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no 
senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas. 
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H17 - Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de 
linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou 
biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas 
ou linguagem simbólica. 
H21 - Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos 
naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do 
eletromagnetismo 
H23 - Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia 
em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, 
sociais e/ou econômicas 
 

FÍSICA I PROF. Tomás Wilson 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 História da Física 

2 Introdução à Física 

3 Cinemática escalar 

4 Movimento uniforme 

5 Exercícios 

6 Movimento uniformemente variado 

7 Gráficos do movimento uniformemente 

8 Movimento uniformemente variado: exercícios 

2 

9 Queda livre 

10 Movimentos circulares 

11 Transmissão de movimentos 

12 Movimentos circulares: exercícios 

13 Lançamento horizontal 

14 Lançamento oblíquo 

15 Cinemática vetorial 

3 

16 Lançamentos e cinemática vetorial: exercícios 

17 As três leis de Newton 

18 Aplicações das leis de Newton 

19 As três leis de Newton: exercícios (I) 

20 As três leis de Newton: exercícios (II) 

21 Dinâmica em movimentos curvilíneos 

22 Dinâmica em movimentos curvilíneos: exercícios 

23 Estática: equilíbrio de ponto material 

4 24 Estática: equilíbrio de corpo extenso 
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25 Estática: exercícios 

26 Hidrostática: introdução 

27 Hidrostática: teorema de Stevin e Pascal 

28 Hidrostática: aprofundamento 

29 Hidrostática: empuxo 

30 Hidrostática: exercícios 

 
 

FÍSICA II PROF. Tomás Wilson 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Termometria 

2 Dilatação linear e superficial 

3 Dilatação volumétrica 

4 Termometria e dilatação: exercícios 

5 Calorimetria: calor sensível 

6 Calorimetria: trocas de calor 

7 Propagação de calor 

8 Calorimetria: exercícios 

2 

9 Gases 

10 Termodinâmica: introdução 

11 Termodinâmica: transformações 

12 Máquinas térmicas 

13 Ciclo de Carnot 

14 Gases e termodinâmica: exercícios 

15 Óptica geométrica 

3 

16 Espelhos planos 

17 Espelhos esféricos: introdução 

18 Espelhos esféricos: formação 

19 Óptica geométrica: exercícios 

20 Refração: conceitos iniciais 

21 Reflexão da luz 

22 Refração: exercícios 

23 Lentes: conceitos iniciais 

4 

24 Lentes: formação de imagens 

25 Lentes: aprofundamento 

26 Instrumentos ópticos 
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27 Óptica da visão 

28 Lentes: exercícios 

29 Astronomia 

30 Física moderna 

 
 
 

FÍSICA III PROF. Tomás Wilson 

 
 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Eletrização e força elétrica 

2 Eletrização: exercícios 

3 Campo elétrico 

4 Potencial elétrico 

5 Campo e potencial elétricos: exercícios 

6 Introdução à eletrodinâmica 

7 Eletrodinâmica: exercícios 

8 Associação de resistores 

2 

9 Associação de resistores: exercícios 

10 Geradores e receptores 

11 Instrumentos de medida e circuitos simples 

12 Circuitos simples: exercícios (I) 

13 Circuitos simples: exercícios (II) 

14 Capacitores e circuitos residenciais 

15 Ímãs e força magnética 

3 

16 Leis de Lenz e Faraday 

17 Eletromagnetismo: aprofundamento 

18 Eletromagnetismo: exercícios 

19 Introdução à Física ondulatória 

20 Oscilações 

21 Fenômenos ondulatórios (I) 

22 Fenômenos ondulatórios (II) 

23 Acústica 

4 

24 Física ondulatória: exercícios 

25 Trabalho, potência e energia 

26 Trabalho, potência e energia: exercícios 
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27 Usinas de geração de energia elétrica 

28 Impulso e quantidade de movimento 

29 Impulso e quantidade de movimento: exercícios 

30 Gravitação 
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DISCIPLINA: Química 
 

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 

 Reconhecer as transformações químicas por meio de diferenças entre 
os seus estados iniciais e finais. 

 Descrever transformações químicas em diferentes linguagens e 
representações, traduzindo umas nas outras. 

 Reconhecer que a transformação química ocorre em um certo intervalo 
de tempo. 

 Identificar formas de energia presentes nas transformações químicas. 

 Reconhecer transformações químicas que ocorrem na natureza e em 
diferentes sistemas produtivos ou tecnológicos. 

 Buscar informações sobre transformações químicas que ocorrem na 
natureza em diferentes sistemas produtivos e tecnológicos. 

 Identificar uma substância, reagente ou produto, por algumas de suas 
propriedades características: temperatura de fusão e de ebulição; 
densidade, solubilidade, condutividade térmica e elétrica. 

 Utilizar as propriedades para caracterizar uma substância pura. 

 Representar informações experimentais referentes às propriedades 
das substâncias em tabelas e gráficos e interpretar tendências e 
relações sobre essas propriedades. 

 Elaborar procedimentos experimentais baseados nas propriedades dos 
materiais, objetivando a separação de uma ou mais substâncias 
presentes em um sistema (filtração, flotação, destilação, 
recristalização, sublimação). 

 Identificar e avaliar as implicações dos métodos de separação de 
substância utilizados nos sistemas produtivos. 

 Representar as substâncias e as transformações químicas a partir dos 
códigos, símbolos e expressões próprios da química. 

 Traduzir a linguagem simbólica da química, compreendendo seu 
significado em termos microscópicos. 

 Fazer previsões de quantidades de reagentes e de produtos envolvidas 
em uma transformação; 

 Propor procedimentos experimentais para conhecer as quantidades 
envolvidas e o rendimento de uma transformação química.química. 

 Estabelecer relação entre a estequiometria, utilização de substâncias 
impuras e o rendimento das transformações químicas, e prever, em 
função dessa relação, quantidades envolvidas nas transformações 
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químicas que ocorrem na natureza e nos sistemas produtivos, industrial 
e rural. 

 Compreender e utilizar as ideias de Dalton para explicar as 
transformações químicas e suas relações de massa. 

 Compreender e utilizar as ideias de Rutherford para explicar a natureza 
elétrica da matéria. 

 Compreender os modelos explicativos como construções humanas 
num dado contexto histórico e social. 

 Associar a luz emitida por gases de substâncias aquecidas (espectro 
descontínuo) com transições entre seus níveis quânticos de energia. 

 Conhecer os modelos atômicos quânticos propostos para explicar a 
constituição e propriedades da matéria. 

 Compreender a maior estabilidade de certos elementos químicos e a 
maior interatividade de outros, em função da ocupação dos níveis 
eletrônicos na eletrosfera. 

 Interpretar a periodicidade das propriedades químicas em termos das 
sucessivas ocupações de níveis quânticos em elementos de número 
atômico crescente. 

 Reconhecer as partículas radioativas e o fenômeno da radioatividade; 

 Compreender o fenômenos da transmutação natural e artificial;  

 Reconhecer transformações nucleares como fonte de energia. 

 Compreender os processos de fusão e fissão nucleares e a produção 
de energia neles envolvida. 

 Buscar fontes de informação sobre geração e uso de energia nuclear. 

 Avaliar os riscos e benefícios dos diferentes usos da energia nuclear. 

 Interpretar processos nucleares em usinas de produção de energia 
elétrica na indústria, agricultura, medicina, ou em artefatos bélicos, em 
função das interações e radiações nucleares, comparando riscos e 
benefícios do uso da tecnologia nuclear. 

 Compreender a ligação química como resultante de interações 
eletrostáticas. 

 Compreender os estados sólido, líquido e gasoso em função das 
interações eletrostáticas entre átomos, moléculas ou íons. 

 Compreender as ligações químicas como resultantes de interações 
eletrostáticas entre átomos, moléculas ou íons. 

 Relacionar as propriedades macroscópicas das substâncias e as 
ligações químicas entre seus átomos, moléculas ou íons. 

 Executar cálculos do nox entre as diversas fórmulas. 
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 Realizar o balanceamento das equações químicas através das 
tentativas e por oxi-redução. 

 Compreender os processos de oxidação e de redução a partir das 
ideias sobre a estrutura da matéria. 

 Relacionar a energia elétrica produzida e consumida na transformação 
química e os processos de oxidação e redução. 

 Prever a energia elétrica envolvida numa transformação química a 
partir dos potenciais-padrões de eletrodo das transformações de 
oxidação e redução. 

 Compreender a evolução das ideias sobre pilhas e eletrólise. 

 Identificar a produção de energia térmica e elétrica em diferentes 
transformações químicas. 

 Avaliar as implicações sociais e ambientais do uso de energia elétrica 
e térmica provenientes de transformações químicas. 

 Utilizar fontes de informações para conhecer a organização das 
substâncias em suas funções inorgânicas e conhecer símbolos, 
fórmulas e nomes de substâncias.  

 Conhecer os principais compostos inorgânicos, sua ocorrência e 
utilizações no meio ambiente, e as principais reações da química 
inorgânica.  

 Fazer previsões de quantidades de reagentes e de produtos envolvidas 
em uma transformação; 

 Propor procedimentos experimentais para conhecer as quantidades 
envolvidas e o rendimento de uma transformação química. química. 

 Estabelecer relação entre a estequiometria, utilização de substâncias 
impuras e o rendimento das transformações químicas, e prever, em 
função dessa relação, quantidades envolvidas nas transformações 
químicas que ocorrem na natureza e nos sistemas produtivos, industrial 
e rural. 

 Reconhecer e relacionar as variáveis de estado (pressão total e parcial, 
volume, temperatura) para compreender o estado gasoso. 

 Efetuar cálculos relacionados às transformações gasosas 

 Efetuar cálculos utilizando a equação de Clayperon. 

 Efetuar cálculos relacionados às misturas gasosas. 

 Efetuar cálculos de densidade, difusão e efusão dos gases. 

 Comparar as propriedades da água pura, tais como solubilidade, 
temperatura de solidificação e de ebulição, detergência, condutibilidade 
térmica e elétrica, densidade, com as de águas naturais. 
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 Entender o conceito de soluções verdadeiras, soluções diluídas e 
concentradas, soluções saturadas e insaturadas; 

 Entender o coeficiente de solubilidade dos compostos e os fatores que 
alteram a sluiblidade; 

 Conhecer as diferentes medidas de concentração; 

 Correlacionar dados relativos à concentração de certas soluções nos 
sistemas naturais a possíveis problemas ambientais. 

 Compreender as relações quantitativas de massa, de quantidade de 
matéria (mol) nas diluições e transformações químicas que ocorrem em 
soluções de acordo com suas concentrações e associá-las à 
estequiometria da transformação. 

 Entender o funcionamento das soluções tampão e sua importância no 
nosso corpo; 

 Estabelecer relação entre o calor envolvido nas transformações 
químicas e as massas de reagentes e produtos. 

 Representar e interpretar informações sobre variáveis nas 
transformações químicas por meio de tabelas e gráficos. 

 Prever a entalpia de uma transformação química a partir de 
informações pertinentes obtidas em tabelas, gráficos e outras fontes. 

 Compreender a transformação química como resultante de quebra e 
formação de ligação. 

 Compreender a entalpia de reação como resultante do balanço 
energético advindo de formação e ruptura de ligação química. 

 Relacionar a formação e a ruptura de ligação química com energia 
térmica. 

 Observar e identificar transformações químicas que ocorrem em 
diferentes escalas de tempo. 

 Reconhecer e controlar variáveis que podem modificar a rapidez de 
uma transformação química (concentração, temperatura, pressão, 
estado de agregação, catalisador). 

 Reconhecer as características do carbono como: a valência, as 
hibridações e a capacidade de formar cadeias. 

 Compreender as ligações dos elementos nas cadeias carbônicas e a 
classificação dessas cadeias. 

 Identificar, nomear e formular os principais hidrocarbonetos. 

 Relacionar as propriedades físicas e químicas dos hidrocarbonetos, 
fazendo um comparativo entre esses compostos. 

 Compreender as ideias que explicam a origem do petróleo, carvão 
mineral e gás natural. 
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 Compreender os processos de transformação do petróleo, carvão 
mineral e gás natural em materiais e substâncias utilizados no sistema 
produtivo – refino do petróleo, destilação seca do carvão mineral e 
purificação do gás natural. 

 Avaliar a produção e usos sociais dos combustíveis fósseis. 

 Reconhecer que, em certas transformações; químicas, há coexistência 
de reagentes e produtos (estado de equilíbrio químico, extensão da 
transformação). 

 Identificar as variáveis que perturbam o estado de equilíbrio químico. 

 Representar, através da constante de equilíbrio químico, a relação 
entre as concentrações de reagentes e produtos em uma 
transformação química. 

 Prever as quantidades de reagentes e produtos numa transformação 
química em equilíbrio. 

 Identificar o grupo funcional de cada uma das funções orgânicas. 

 Nomear e formular os principais compostos das funções orgânicas 
oxigenas, nitrogenadas e halogenadas; 

 Entender as propriedades e as principais reações envolvendo as 
funções orgânicas. 

 Reconhecer a importância dos principais compostos das funções 
orgânicas em nosso cotidiano, bem como as suas utilizações. 

 Reconhecer os compostos orgânicos como fonte de energia (etanol) e 
como formadores de nutrientes: carboidratos, lipídios, aminoácidos, 
proteínas e ácidos nucléicos. 

 Compreender as transformações químicas dos carboidratos, lipídeos e 
proteínas na produção de materiais e substâncias como, por exemplo, 
etanol, carvão vegetal, fibras, papel, explosivos, óleos comestíveis, 
sabão, elastômeros, laticínios, lã, couro, seda, vacinas, soros, 
vitaminas, hormônios etc. 

 
 

QUÍMICA I PROF. Marcelo Queiroz e Talita Souza 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Aspectos macroscópicos da matéria 

2 Separação de misturas 

3 Estrutura atômica: evolução dos modelos 

4 Estrutura atômica: evolução dos modelos 

5 Estrutura atômica: semelhanças atômicas 
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6 Estrutura atômica: modelo atômico atual 

7 Distribuição eletrônica (I) 

8 Distribuição eletrônica (II) 

2 

9 Tabela periódica: critérios de organização 

10 Tabela periódica: propriedades periódicas 

11 Ligações químicas (I) 

12 Ligações químicas (II) 

13 Ligações químicas (III) 

14 Hibridação 

15 Geometria molecular 

3 

16 Polaridade e solubilidade 

17 Forças intermoleculares 

18 Nox 

19 Teorias ácido-base 

20 Funções inorgânicas: ácido (I) 

21 Funções inorgânicas: ácido (II) 

22 Funções inorgânicas: base 

23 Funções inorgânicas: sal 

4 

24 Funções inorgânicas: óxidos 

25 Tipos de reação 

26 Balanceamento redox (I) 

27 Balanceamento redox (II) 

28 Radioatividade (I) 

29 Radioatividade (II) 

30 Lixo nuclear 

 
 

QUÍMICA II PROF. Marcelo Queiroz e Talita Souza 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Relações numéricas: quantificação de massas 

2 Mol, constante de Avogadro e massa molar 

3 Cálculo de fórmulas 

4 Leis ponderais 

5 Estudo de gases 

6 Estequiometria comum 

7 Estequiometria: pureza e rendimento 
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8 Estequiometria: reagentes em excesso e reações consecutivas 

2 

9 Soluções: definições e coeficiente de solubilidade 

10 Soluções: unidades de concentrações 

11 Soluções: operações (diluição e mistura) 

12 Propriedades coligativas 

13 Termoquímica (I) 

14 Termoquímica (II) 

15 Termoquímica (III) 

3 

16 Termoquímica (IV) 

17 Cinética química (I) 

18 Cinética química (II) 

19 Equilíbrio químico: cálculo de constantes 

20 Equilíbrio químico: princípio de Le Chatelier 

21 Equilíbrio iônico 

22 Equilíbrio iônico da água: pH e Poh 

23 Hidrólise salina 

4 

24 Produto de solubilidade: Kps 

25 Solução-tampão 

26 Introdução à eletroquímica 

27 Pilhas 

28 Eletrólise: aspectos qualitativos 

29 Eletrólise: aspectos quantitativos 

30 Química ambiental 

 
 

QUÍMICA III PROF. Marcelo Queiroz e Talita Souza 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Introdução à orgânica: síntese de Wöhler 

2 Hibridação do carbono e tipos de ligação 

3 Cadeias carbônicas 

4 Funções orgânicas: hidrocarbonetos normais 

5 Funções orgânicas: radicais 

6 Funções orgânicas: hidrocarbonetos ramificados 

7 Funções orgânicas: álcool e fenol 

8 Funções orgânicas: enol e éter 

2 9 Funções orgânicas: aldeído e cetona 
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10 Funções orgânicas: ácido carboxílico, haletos e sal orgânico 

11 Funções orgânicas: éster 

12 Funções orgânicas: aminas e amidas 

13 Funções orgânicas: outras funções 

14 Propriedades físicas dos compostos orgânicos 

15 Acidez e basicidade 

3 

16 Isomeria plana 

17 Isomeria espacial (I) 

18 Isomeria espacial (II) 

19 Isomeria espacial (III) 

20 Introdução às reações orgânicas 

21 Reações de adição (I) 

22 Reações de adição (II) 

23 Reações de eliminação 

4 

24 Reações de substituição (I) 

25 Reações de substituição (II) 

26 Reações de substituição (III) 

27 Reações de oxirredução 

28 Polímeros (I) 

29 Polímeros (II) 

30 Compostos biológicos 
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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; 
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 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). 

 

 

DISCIPLINA: Matemática 

 

Ao final do curso, você deverá ser capaz de: 

 

 Demonstrar conhecimentos que possam constituir-se em chaves para 
a leitura do mundo em que vive, bem como a compreensão e 
participação no progresso científico e tecnológico, usufruindo do valor 
científico da Matemática. 

 Ler e interpretar textos de Matemática.  

 Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, 
gráficos, expressões, etc.)  

 Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para 
linguagem simbólica (equações, gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas 
etc.) e vice-versa.  

 Exprimir-se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na 
linguagem matemática, usando a terminologia correta.  

 Produzir textos matemáticos adequados.  

 Utilizar adequadamente os recursos tecnológicos como instrumentos 
de produção e de comunicação.  

 Selecionar estratégias de resolução de problemas.  

 Interpretar e criticar resultados numa situação concreta.  

 Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos.  

 Fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos, 
esboços, fatos conhecidos, relações e propriedades.  

 Discutir ideias e produzir argumentos convincentes.  

 Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e 
intervenção no real.  

 Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais, em 
especial em outras áreas do conhecimento.  

 Relacionar etapas da história da Matemática com a evolução da 
humanidade.  

 Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo 
suas limitações e potencialidades. 
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MATEMÁTICA I PROF. HÉLIO MATOS E RUBINHO 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Relação de dependência entre grandezas 

2 Exercícios 

3 Porcentagem 

4 Exercícios 

5 Conjuntos 

6 Conjuntos numéricos 

7 Funções 

8 Funções: exercícios 

2 

9 Função afim 

10 Função afim: exercícios 

11 Função quadrática 

12 Máximos e mínimos 

13 Exercícios 

14 Exponencial 

15 Exercícios 

3 

16 Logaritmo 

17 Função logarítmica 

18 Exercícios 

19 Lógica matemática 

20 Sequências e progressão aritmética (PA) 

21 Exercícios 

22 Progressão geométrica (PG) 

23 Exercícios 

4 

24 Juros 

25 Exercícios 

26 Revisão 

27 Números complexos 

28 Números complexos: parte trigonométrica 

29 Polinômios 

30 Equações algébricas 
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MATEMÁTICA II PROF. HÉLIO MATOS E RUBINHO 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Ângulos 

2 Triângulos e cevianas 

3 Quadriláteros 

4 Polígonos 

5 Segmentos proporcionais e semelhanças 

6 Semelhança: exercícios 

7 Circunferência e relações métricas do círculo 

8 Relações trigonométricas e métricas no triângulo retângulo 

2 

9 Relações métricas em um triângulo qualquer 

10 Relações métricas: exercícios 

11 Círculo trigonométrico 

12 Transformações trigonométricas 

13 Funções e equações trigonométricas 

14 Áreas de figuras planas 

15 Áreas de figuras planas: exercícios 

3 

16 Geometria espacial básica e poliedros 

17 Prismas 

18 Cilindros 

19 Pirâmides 

20 Cones 

21 Esferas 

22 Planificação de sólidos 

23 Geometria espacial: exercícios (I) 

4 

24 Geometria espacial: exercícios (II) 

25 Revisão 

26 Geometria analítica: ponto 

27 Geometria analítica: reta 

28 Ponto e reta: exercícios 

29 Geometria analítica: circunferência 

30 Geometria analítica: introdução às cônicas 
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MATEMÁTICA III PROF. HÉLIO MATOS E RUBINHO 

 

 

VOLUME MÓDULO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 

1 Unidades de medida e escalas 

2 Exercícios 

3 Potenciação e radiciação 

4 Produtos notáveis e fatoração 

5 Exercícios 

6 Números inteiros: divisibilidade 

7 Mínimo múltiplo comum (m.m.c.) e máximo 

8 Exercícios 

2 

9 Desigualdades 

10 Matrizes 

11 Determinantes 

12 Modelagem matemática (I) 

13 Modelagem matemática (II) 

14 Combinatória: PFC 

15 Combinatória: arranjos e permutação simples 

3 

16 Combinatória: permutação com repetição 

17 Combinatória: combinação 

18 Exercícios 

19 Probabilidade: introdução 

20 Probabilidade: união 

21 Probabilidade: interseção 

22 Exercícios (I) 

23 Exercícios (II) 

4 

24 Estatística: introdução e representação 

25 Gráficos e tabelas: exercícios 

26 Estatística: médias 

27 Estatística: outras medidas de tendência central 

28 Estatística: desvios e variâncias 

29 Exercícios 

30 Revisão 
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O ESI tem como objetivo desenvolver habilidades socioemocionais, 

preparando os estudantes para os principais desafios do século XXI. A 
ideia é que, por meio de dinâmicas, debates, reflexões, vídeos e leituras, 
o estudante desenvolva pensamento crítico, autoconhecimento e diversas 
habilidades, para que possa fazer escolhas com mais consciência, lidando 
melhor com suas emoções e trabalhando em equipe de forma realmente 
colaborativa. 
 

DISCIPLINA: LIV                                        PROF. Valderez  
 

No Ensino Médio, o ESI trabalhará o conceito de escolhas. 

Ajudaremos os estudantes a buscarem informações, a refletirem e a 

trocarem ideias com o grupo, repensando tanto as suas escolhas pessoais 

em um processo de autoconhecimento quanto as possíveis escolhas 

profissionais. 

Ao ingressar no Ensino Médio, o adolescente é convocado pela 

sociedade a iniciar o deu processo de escolha profissional, o que gera 

grande ansiedade, sensação do pressão social e familiar e, para muitos, 

uma fase de muitas angústias. Esses fatores emocionais interferem no dia 

a dia e no aproveitamento escolar do jovem. 

Na primeira etapa, os temas relativos ás escolhas pessoais foram 

escolhidos seguindo tanto pesquisas feitas por nossa equipe com diversos 

adolescentes dessa faixa etária quanto pesquisas equivalentes nos EUA 

e levantamentos feitos pelo Unesco. Seguem alguns temas que serão 

abordados: corpo (padrões de beleza e saúde), crises existenciais (saúde 

mental), amizades, família (seus papéis e funções) e preconceitos  

Na segunda etapa, faremos uma articulação entre o que foi visto na 

primeira etapa e as escolhas profissionais.  
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Calendário 

Escolar 
2021 

 
 

 

 

 

3a SÉRIE – ENSINO MÉDIO 

 
 

 

 
 
 

Esse calendário faz parte da organização do planejamento 

escolar e está sujeito a alterações diante de novas 

determinações e análises dos Órgãos que legislam a 

Educação no Estado da Bahia e território nacional. 

 



 

 

 93 

 

 
 

JANEIRO FEVEREIRO 

1 Sex Confraternização Universal 1 Seg  

2 Sáb  2 Ter  

3 Dom  3 Qua REUNIÃO DE PAIS 

4 Seg  4 Qui  

5 Ter  5 Sex JORNADA PEDAGÓGICA 

6 Qua  6 Sáb  

7 Qui  7 Dom  

8 Sex  8 Seg 
INÍCIO DAS AULAS 
(Diagnósticas) 

9 Sáb  9 Ter  

10 Dom  10 Qua  

11 Seg  11 Qui  

12 Ter  12 Sex  

13 Qua  13 Sáb  

14 Qui  14 Dom  

15 Sex Feriado Municipal 15 Seg Aula inaugural 

16 Sáb  16 Ter  

17 Dom  17 Qua  

18 Seg  18 Qui  

19 Ter  19 Sex  

20 Qua  20 Sáb  

21 Qui  21 Dom  

22 Sex  22 Seg  

23 Sáb  23 Ter   

24 Dom  24 Qua  

25 Seg   25 Qui   

26 Ter  26 Sex  

27 Qua   27 Sáb  

28 Qui   28 Dom  

29 Sex     

30 Sáb     

31 Dom     
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MARÇO ABRIL 

1 Seg  1 Qui Semana Santa 

2 Ter  2 Sex Paixão de Cristo 

3 Qua  3 Sáb Sábado de Aleluia  

4 Qui  4 Dom Páscoa  

5 Sex  5 Seg  

6 Sáb  6 Ter  

7 Dom  7 Qua  

8 Seg Dia Internacional da  Mulher 8 Qui  

9 Ter  9 Sex  

10 Qua  10 Sáb  

11 Qui  11 Dom  

12 Sex  12 Seg  

13 Sáb  13 Ter  

14 Dom  14 Qua  

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 Tiradentes 

22 Seg   22 Qui   

23 Ter  23 Sex  

24 Qua   24 Sáb  

25 Qui   25 Dom  

26 Sex  26 Seg Início semana revisional 

27 Sáb  27 Ter   

28 Dom  28 Qua  

29 Seg   29 Qui  

30 Ter  30 Sex  

31 Qua     
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MAIO JUNHO 

1 Sáb Dia do Trabalho 1 Ter  

2 Dom  2 Qua R.A  

3 Seg AVALIAÇÃO RETOMADA I 3 Qui Corpus Christi 

4 Ter  4 Sex  

5 Qua R.A  5 Sáb  

6 Qui  6 Dom  

7 Sex  7 Seg  

8 Sáb  8 Ter  

9 Dom  9 Qua  

10 Seg Início II Trimestre 10 Qui  

11 Ter 2ª Chamada Linguagens 11 Sex  

12 Qua 2ª Chamada C. Humanas 12 Sáb  

13 Qui 2ª Chamada Matemática 13 Dom  

14 Sex 2ª Chamada C. Natureza 14 Seg  

15 Sáb  15 Ter  

16 Dom  16 Qua  

17 Seg  17 Qui  

18 Ter  18 Sex  

19 Qua  19 Sáb  

20 Qui  20 Dom  

21 Sex Entrega de Resultados I Trim 21 Seg Recesso 

22 Sáb  22 Ter   

23 Dom  23 Qua  

24 Seg   24 Qui  São João 

25 Ter  25 Sex  

26 Qua   26 Sáb  

27 Qui   27 Dom  

28 Sex  28 Seg  

29 Sáb  29 Ter  

30 Dom  30 Qua  

31 Seg     
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JULHO AGOSTO 

1 Qui  1 Dom  

2 Sex  2 Seg AVALIAÇÃO RETOMADA II 

3 Sáb  3 Ter  

4 Dom  4 Qua  

5 Seg Retorno do recesso 5 Qui  

6 Ter  6 Sex  

7 Qua  7 Sáb  

8 Qui  8 Dom  

9 Sex  9 Seg  

10 Sáb  10 Ter  

11 Dom  11 Qua Dia do Estudante 

12 Seg  12 Qui  

13 Ter  13 Sex  

14 Qua  14 Sáb  

15 Qui  15 Dom  

16 Sex  16 Seg Início III Trimestre 

17 Sáb  17 Ter  2ª Chamada Linguagens 

18 Dom  18 Qua 2ª Chamada C. Humanas 

19 Seg   19 Qui  2ª Chamada Matemática 

20 Ter  20 Sex 2ª Chamada C. Natureza 

21 Qua   21 Sáb  

22 Qui   22 Dom  

23 Sex  23 Seg  

24 Sáb  24 Ter  

25 Dom  25 Qua  

26 Seg  Semana Revisional 26 Qui   

27 Ter  27 Sex 
Entrega de Resultados II 
Trim 

28 Qua   28 Sáb  

29 Qui   29 Dom  

30 Sex  30 Seg  

31 Sáb Emancipação do Município 31 Ter  
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SETEMBRO OUTUBRO 

1 Qua  1 Sex  

2 Qui  2 Sáb  

3 Sex  3 Dom  

4 Sáb  4 Seg  

5 Dom  5 Ter  

6 Seg  6 Qua  

7 Ter Independência do Brasil 7 Qui  

8 Qua  8 Sex  

9 Qui  9 Sáb  

10 Sex  10 Dom  

11 Sáb  11 Seg  

12 Dom  12 Ter  Nsa. Sra. Aparecida  

13 Seg   13 Qua  

14 Ter  14 Qui   

15 Qua   15 Sex Dia dos Professores  

16 Qui   16 Sáb  

17 Sex  17 Dom  

18 Sáb  18 Seg  

19 Dom  19 Ter  

20 Seg   20 Qua  

21 Ter  21 Qui   

22 Qua   22 Sex  

23 Qui   23 Sáb  

24 Sex  24 Dom  

25 Sáb  25 Seg  

26 Dom  26 Ter  

27 Seg   27 Qua  

28 Ter  28 Qui   

29 Qua   29 Sex  

30 Qui  30 Sáb  

   31 Dom  
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NOVEMBRO DEZEMBRO 

1 Seg  1 Qua RECUPERAÇÃO 

2 Ter Finados 2 Qui RECUPERAÇÃO 

3 Qua R.A 3 Sex RECUPERAÇÃO 

4 Qui  4 Sáb  

5 Sex  5 Dom  

6 Sáb  6 Seg  

7 Dom  7 Ter  RESULTADO 

8 Seg   8 Qua  

9 Ter  9 Qui  FORMATURA 

10 Qua   10 Sex  

11 Qui   11 Sáb  

12 Sex  12 Dom  

13 Sáb  13 Seg  

14 Dom  14 Ter  

15 Seg  Proc. da República 15 Qua  

16 Ter  16 Qui   

17 Qua   17 Sex  

18 Qui   18 Sáb  

19 Sex  19 Dom  

20 Sáb Consciência Negra 20 Seg  

21 Dom  21 Ter  

22 Seg   22 Qua  

23 Ter  23 Qui   

24 Qua   24 Sex  

25 Qui  RESULTADO III TRIMESTRE  25 Sáb Natal 

26 Sex  26 Dom  

27 Sáb  27 Seg  

28 Dom  28 Ter  

29 Seg  RECUPERAÇÃO 29 Qua  

30 Ter RECUPERAÇÃO 30 Qui   

   31 Sex  

 
Sujeito a alteração.  

 


