
 
 
 

 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de seus 

egressos.    
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORÁRIA 
LÍNGUA PORTUGUESA PETER 1º ANO 18/04 a 08/07 3h/Aulas Semanais 
 

EMENTA 2º BIMESTRE 
A Língua Portuguesa como fonte de comunicação oral e escrita. A linguagem falada e escrita, em seus diversos níveis de 
linguagem, proporcionando habilidades linguísticas de produção textual oral e escrita. Variedade linguística. Concepções e 
estratégias de leitura. O processo de produção textual. Diversidade dos gêneros textuais. Aspectos linguístico-gramaticais 
aplicados aos textos. A argumentação nos textos orais e escritos. Os gêneros textuais da esfera acadêmica. Redação 
oficial. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 
Articular as conjunções e locuções conjuntivas entre os períodos compostos por coordenação e subordinação. 
Compreender a colocação pronominal assim como a utilização da próclise, da ênclise e da mesóclise. 

Identificar e apreender a organização dos períodos compostos por coordenação assindética (sem conjunção) ou sindética 
(com conjunção) que expressem, implícita ou explicitamente. 

 
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Relacionar o uso linguístico nas interações comunicativas através de comparações dos diferentes discursos do mestre no 
contexto bíblico. 

 

DATA/AULA CONTEÚDOS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

18/04 – 22/04 
(semana 1) 

MÓDULO I – Leituras e (re) 
leituras. 
 
INTERTEXTUALIDADE 

Aula 1.  Iniciar a aula fazer trabalhando o texto Canção de Exílio – 
Gonçalves Dias e o Hino Nacional Brasileiro, a fim de que os alunos se 
conheçam melhor a característica da INTERTEXTUALIDADE.  
Finalizar construindo, expositivamente, o conceito da Intertextualidade. 
 

Aula 2: Iniciar recapitulando a aula anterior. Em seguida, fazer as 
atividades FOCO NO ENEM (pág. 05). Intermediar o processo de ensino 
aprendizagem. 
Aula 3: Coletivamente, corrigir os exercícios das páginas 4 a 5. Introduzir 
o conceito de CRÔNICA. 

25/04 – 29/04 
(semana 2) 

MÓDULO I – Leituras e (re) 
leituras. 
 
CRÔNICA. 
 

Aula 1: Introduzir a aula declamando a “O milagre – Stanislaw Ponte 
Preta” autor desconhecido. Em seguida, mostrar os elementos do texto. 
Debater e refletir sobre o conceito de ESTRUTURA DA CRÔNICA. 
Fonte do poema: https://armazemdetexto.blogspot.com/2021/11/conto-o-milagre-
stanislaw-ponte-preta.html 

Aula 2: Iniciar recapitulando a aula anterior. Em seguida, fazer as 
atividades FOCO NO ENEM (páginas 06 a 08). Intermediar o processo de 
ensino aprendizagem. 
Aula 3: Coletivamente, corrigir os exercícios das páginas 06 a 08. 
Introduzir o conceito FORMAÇÃO DE PALAVRAS. Finalizar com 
exercícios das páginas 09. 

02/05 – 06/05 
(semana 3) 

MÓDULO I – Leituras e (re) 
leituras. 
 
FORMAÇÃO DE PALAVRAS 
SUBSTANTIVOS 
 

Aula 1: Introduzir a aula sugerindo a leitura do livro “Orgulho e 
preconceito” de Jane Austen. Avisar que terão um prazo de 10 dias 
corridos.  Iniciar aula discutindo o PROCESSO DE FORMAÇÃO DE 
PALAVRAS e conceituá-lo. 
Aula 2: Iniciar recapitulando a aula anterior. Em seguida, introduzir o 
conceito de DERIVAÇÕES e fazer as atividades das páginas 11 a 15.  
Aula 3: Finalizar corrigindo as atividades das páginas 11, 12, 13, 14 e 15. 

09/05 – 13/05  
(semana 4) 

Avaliações P1 – 2º Bimestre Aula 1:Fazer atividades de fixação como revisão para P1. 
Aula 2:Fazer atividades de fixação como revisão para P1. 
Aula 3:Realizar a PROVA 1. 

16/05 – 20/05 
(semana 5) 

MÓDULO I – Leituras e (re) 
leituras. 
ARTIGO e NUMERAIS 
 

Aula 1: Introduzir a aula apresentando a plataforma Sêneca. Depois 

disso, pedir que explorem a plataforma. Finalizar exigindo que façam 

as atividades sugeridas na plataforma. 
✓ Fonte de dinâmica: https://ensinarhistoria.com.br/primeiro-dia-de-aula/ 

Aula 2: Expor os conceitos de Artigo e Numerais, fazendo as questões  
das páginas 21 a 25. 
Aula 3: Corrigir as questões. Introduzir o conceito de Numerais fazendo 
as questões 27. 

23/05 – 27/05 
(semana 6) 

MÓDULO II – A língua narra 
histórias. 

CONTO E PRONOME 

Aula 1- Introduzir a aula lendo o “Uma galinha” de Clarice Lispector e 
introduzir o conceito de CONTO. 
Aula 2: Pedir a produção de um texto com essas características. 
Aula 3: Finalizar fazendo a leitura coletiva desse conto. 
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30/05 – 03/05 
(semana 7) 

MÓDULO II – A língua narra 
histórias. 
COESÃO E COERÊNCIA 

Aula 1:Introduzir a aula relatando a importância das COESÃO e 
CORÊNCIA no texto. Introduzir os conceitos dos seus tipos. Finalizar com 
48 a 50. 
Aula 2: Corrigir as páginas 48 a 50. Retomar as discussões sobre os 
COESÃO e CORÊNCIA, depois finalizar fazendo as correções coletivas. 
Aula 3: Fazer atividades de fixação QUIZIZZ ou EDPUZZLE. 

06/06 – 10/06 
(semana 8) 

Simulado CPB – 2º Bimestre 

MÓDULO II – A língua narra 
histórias. 
RECURSOS ESTILÍSTICOS 

Aula 1:Fazer atividades de fixação como revisão para P2. 
Aula 2:Fazer atividades de fixação como revisão para P2. 
Aula 3:Realizar a PROVA 2. 

13/06 – 17/06 
(semana 9) 

MÓDULO II – A língua narra 
histórias. 
FIGURAS DE LINGUAGENS 
 

Aula 1:Fazer atividades de fixação como revisão para P2. 
Aula 2:Fazer atividades de fixação como revisão para P2. 
Aula 3:Realizar a PROVA 2. 

20/06 – 24/06 
(semana 10) 

Avaliações P2 – 2º Bimestre 
 
 

Aula 1:Fazer atividades de fixação como revisão para P2. 
Aula 2:Fazer atividades de fixação como revisão para P2. 
Aula 3:Realizar a PROVA 2. 

27/06 – 01/06 
(semana 11) 

MÓDULO II – A língua narra 
histórias. 
MARATONA DE LINGUAGENS 
2º Aulão ENEM / PAAEB 

Aula 1 e Aula 2: Iniciar O AULÃO com os conteúdos do ENEM  e 
PAAEB.  
Aula 3: Fazer MARATONA DE LINGUAGENS, revisão para PS. 
 

04/07 – 08/07 
(semana 12) 

MÓDULO II – A língua narra 
histórias. 
 

Aula 1: CORREÇÃO da MARATONA DE LINGUAGENS. 
Aula 2: CORREÇÃO da MARATONA DE LINGUAGENS. 
Aula 3: Finalizar com atividades SÊNECA. 

 
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

P1 (10,0) = MÓDULO I -  Leituras e (re) leituras. 
P2 (10,0) = MÓDULO II - A língua narra histórias. 
Tarefa (10,0) = Atividades Processuais no ECLASS. 
Reavaliação:  (10,0) = Módulo I e II. 

 

 



Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir.
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados

padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de seus egressos.

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORÁRIA

Debates
Contemporâneos

Samara Maeli 1° Ano CH 26/04 a 25/07 1h/a semanal

EMENTA 1º BIMESTRE

Analisar os conceitos filosóficos que formam as ideologias que nos cercam, compreender a realidade a partir da prática
e considerar as respectivas distinções do  ideal com a realidade.

OBJETIVOS CONCEITUAIS

Reconhecer teorias e pensadores de ideologias que impactam a vida em sociedade no contexto atual.
Identificar e relacionar o uso das teorias na vida prática.

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Através da Filosofia, temos a oportunidade de ajudar jovens extremamente ativos a refletirem mais sobre a realidade
que os cerca, a pisar em terreno firme, a construir boas ideias e reconhecer a Deus como criador.

DATA/AULA CONTEÚDOS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS

26/04 – 29/04
(semana 1)

● Ideologias
● Refletir sobre a prática de

ideologias em contraste com
o uso da razão.

● Compreender conceitos
sobre as práticas ideológicas
de diferentes vertentes.

● Cópia do texto: Ideologias; Ler e explicar.  VISTAR
Instruir os alunos a criarem argumentos para a aula posterior onde será
promovido debate coletivo sobre ideologias políticas e suas pautas
sociais.

02/05 -  06/05
(semana 2)

● Ideologias

● Analisar conceitos sobre
ideologias e perceber as
consequências geradas pela
prática.

● Atividade coletiva - dividir a classe em dois grupos e levantar debate
sobre ideologias políticas: DIREITA X ESQUERDA / CONSERVADOR X
LIBERAL. Individualmente registrar no caderno as considerações finais
de cada uma  das apresentações. VISTAR

09/05 – 13/05
(semana 3) ● O poder das ideias

● Analisar as consequências geradas
pelo poder das ideias.

● Em sala de aula, pesquisar pautas conservadoras e liberais, registrar
no caderno as informações obtidas. VISTAR

16/05 – 20/05
(semana 4) ● O poder das ideias

● Refletir sobre a violência em suas
variadas formas e buscar meios de
amenizar tal ação.

● Elaborar texto no caderno, contextualizando a ideologia com a
aplicação na prática. VISTAR

● TAREFA AVALIATIVA 01: Ler e revisar conteúdo para realização da P1;
Criar instrumentos para o seminário em sala de aula (correspondente
a P1), cartazes, slides, textos informativos, atividades ilustrativas,
entre outros meios de interação com a classe, enriquecendo sua
apresentação e desempenho coletivo. (10 pontos).

23/05 – 27/05
(semana 5)

Início da P1: 23/05

● Revisão de conteúdo P1

● Revisão de conteúdo para P1
● Aplicação da P1: Apresentar em grupo e em sala de aula os dados

obtidos com a pesquisa sobre pautas ideológicas sociopolíticas.
Individualmente registrar e entregar as considerações finais das
apresentações. ENTREGAR REGISTRO PARA SER  AVALIADO.

30/05 – 03/06
(semana 6)

Fim da P1
● O poder das ideias
● Analisar conceitos sobre a

violência

● Copiar texto: Visão Cristã da sexualidade humana; Ler e explicar.
VISTAR
.



06/06 – 10/06
(semana 7) ● O poder das ideias

● Pensar a ideologia cristã como
meio de combate a violência e
ideologias degradantes

● Em sala de aula, pesquisar e registrar no caderno, sobre liberdade
individual e responsabilidade social. VISTAR

13/06 – 15/06
(semana 8) ● O poder das ideias

● Relacionar a prática cotidiana com
conceitos ideológicos e suas
divergências

● Promover debate construtivo com o tema “Política Pública e Direitos
Individuais”. Individualmente registrar no caderno as considerações
finais das apresentações. VISTAR

20/06 – 24/06
(semana 9) ● O poder das ideias

● Reconhecer conceitos ideológicos
e suas intenções.

● Atividade impressa e individual, responder e colar no caderno: Roda
da Vida, discussão construtiva sobre os resultados apresentados e
revisão de conteúdo para posterior aplicação da P2. VISTAR

27/06 – 01/07
(semana 10)

Início da P2: 27/06
REVISÃO DE CONTEÚDO PARA P2

● REVISÃO DE CONTEÚDO PARA P2

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS
P1 (Notas de 0 a 10) = Conteúdo: Ideologias
P2 (Notas de 0 a 10) = Conteúdo: O poder das ideias
Tarefa (Notas de 0 a 10) = Tarefa será enviada via E-CLASS conforme calendário.
PS – Prova Substitutiva (Substitui a nota menor 0 a10) = Conteúdos: P1/P2
Simulado bimestral (1.0)
Simulado extra ( 0,5)



 
 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões 

éticos e pela qualidade pessoal e profissional de seus egressos. 

 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA  FABIO ARAUJO/ANDREY 1º ANO EM 18/04 a 08/07/22 2h/a 
 

EMENTA 2º BIMESTRE  
A disciplina de educação física tem o papel de estimular/aprender sobre atividade física, exercícios físicos e os esportes no geral, melhorando assim as capacidades 
físicas e motoras, usando jogos, brincadeiras e as competições como forma desenvolvimento corporal e intelectual.  

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 
• Contribuir para o desenvolvimento de competências como a argumentação, a empatia, o pensamento crítico e habilidades como a capacidade de trabalho 

em grupo e de analisar e resolver problemas complexos. 

• Diferenciar atividade física e exercício físico e como seus princípios básicos, são definidos; 

• Relacionar o movimento corporal às atividades do cotidiano e atividades da cultura corporal; 

• Conhecer as transformações históricas culturais das modalidades esportivas (voleibol) 

• Correlacionar os efeitos da mídia sobre a modalidade voleibol  

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
Comparar a realidade de mundo com os valores bíblicos- cristãos que predomina a filosofia da escola e estimular os cuidados com a saúde corporal. 

 
DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

19/04/2022 Voleibol - aula prática Triagem pratica: observação dos domínios dos fundamentos básicos do vôlei  

26/04/2022 
Voleibol - aula prática Jogo de toque e manchete – com uma corda dividindo a quadro, dividir a turma com equipe 

de 3 integrantes contra 3 adversários, podendo utilizar apesar os fundamentos de toque e 
manchete  

28/04/2022 Voleibol - aula prática Jogo oficial com regras adaptadas e pontuação de 15 pontos  

03/05/2022 Voleibol - aula prática Estafetas de toque e manchete com movimentação em diversas posições  

05/05/2022 Voleibol - aula prática Lapidação de saque por baixo e por cima  

10/05/2022 Voleibol - aula prática Jogo de três set com pontuação de 7 pontos cada 

12/05/2022 
Aula teórica: história e evolução do voleibol  
 

Apresentação através de slides e a apostila do conteúdo, aula em formato de debate e 
apresentação de fatos   

17/05/2022 
Voleibol - aula prática Jogo de toque e manchete – com uma corda dividindo a quadro, dividir a turma com equipe 

de 3 integrantes contra 3 adversários, podendo utilizar apesar os fundamentos de toque e 
manchete  

19/05/2022 Prova Prática 
P1: Análise de desenvolvimento prático dos alunos: critérios conhecimento e domínio da 
modalidade coletiva trabalhado durante o decorrer deste bimestre 

24/05/2022 Voleibol - aula prática Jogo oficial com regras adaptadas e pontuação de 15 pontos  

26/05/2022 Voleibol - aula prática Jogo de três set com pontuação de 7 pontos cada 

31/05/2022 
Aula teórica: fundamentos e regras básicas  
 

Apresentação através de slides e a apostila do conteúdo, além de vídeos 
explicativos/demonstrativos    

02/06/2022 Voleibol - aula prática Jogo oficial com regras adaptadas e pontuação de 15 pontos 

07/06/2022 
Aula teórica: sistema de jogo e posição  
 

Apresentação através de slides e a apostila do conteúdo, além de vídeos 
explicativos/demonstrativos    

09/06/2022  Simulado 

14/06/2022 Voleibol - aula prática Jogo de três set com pontuação de 7 pontos cada 

21/06/2022 
Aula teórica: efeitos positivos e negativos da 
mídia no esporte   
 

Através de vídeo, a debate sobre como a mídia influencia as atividades esportivas  

23/06/2022  P2 PROVA TEÓRICA:  Com questões de múltipla escolha. 

28/06/2022 
Correção da P2 
 

Esclarecimento da avaliação 
Dia recreativo de socialização com momento lúdico - análise comportamental   dos alunos. 

30/06/2022 Voleibol - aula prática Jogo oficial com regras adaptadas e pontuação de 15 pontos 

05/07/2022 Voleibol - aula prática Jogo de três set com pontuação de 7 pontos cada  

07/07/2022 Voleibol - aula prática Jogo de três set com pontuação de 7 pontos cada 

   

   

   

 
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

P1 (10.0) = análise prática do desempenho das aulas em quadra  

P2 (10.0) = Conteúdo: Voleibol (Prova) 
Tarefas/Trabalho (9.5) = lista de exercícios  
Simulado bimestral (0- 1.0) 

 

Colégio Adventista Jardim dos Estados - CAJE 
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Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 

Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal 

e profissional de seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

ARTE GISELLE BASTOS            1ºANO  11/04 a 27/06 1h/a semanal 
 

EMENTA 2º BIMESTRE 

A disciplina de Arte contempla o estudo do fenômeno artístico a partir de uma perspectiva histórico-social e sua vinculação ao espaço 

educativo. Por meio de um olhar dialógico, a disciplina propõe uma incursão no universo multifacetado das diversas linguagens artísticas 

e suas formas de expressão, privilegiando o exame de conceitos, teorias e abordagens que estruturam este campo do saber. 

A proposta triangular de Ana Mae Barbosa norteia para o ver, fazer e contextualizar e é sob esse viés que atualmente a Arte é direcionada 

em sala de aula e principalmente com relação a fruição, não de contemplação apenas estética, mas para um pensamento de percepções e 

análises minuciosas de leituras visuais bem como da valorização do sentir diante das emoções individuais expressadas nas atividades. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

Ampliar o repertório imagético, estimular a criatividade, oportunizar a expressividade imaginária, sensibilização por meio da fruição da 

Arte e leituras de imagens (elementos visuais, técnicas associadas a biografia dos artistas). 

 

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Percepção de que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz e permite. A Arte pode manifestar o processo criativo humano, mas é na 

elaboração que percebemos as complexidades e isso nos remete a quão amplo e magnífico é o processo criativo de Deus em tudo que 

Ele fez, faz e fará pelas vidas neste planeta. O esforço é um dos eixos para se obter bons resultados em tudo que fazemos. 

 

DATA/AULA CONTEÚDOS 
METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

PREVISTAS 

1ª - 11/04 Apresentação da professora - Apresentação do professor. 

- Atividade prática com Desenho de criação do aluno e contendo o 

conteúdo detalhes do conteúdo para entrarmos na matéria 2° Bimestre 

 

2ª - 18/04 Sondagem diagnóstica 

Conteúdo: - A arte no Período Africano 

e Colonial (na arquitetura/música e 

artes plásticas) 

 

- Aplicação da atividade avaliativa diagnóstica. O professor usará 

essa atividade para conferir o nível de conhecimento prévio da 

turma para seguir com a matéria 

 

 

TAREFA 1 (1 ponto) 

Desenho em folha A4 que retrate o período estudado  

 

3ª - 02/05 Neoclassicismo no Brasil 

O que foi (na música/ arquitetura e artes 

plásticas) e quais os artistas representantes 

 

Exposição do movimento pela Professora com exemplos de obras 

 

TAREFA 2 (2 pontos) 

-- Pesquisa sobre Romantismo Europeu e sua influência no Brasil 

(máximo 2 folhas A4 /escritas a mão) 

Entrega no dia 23/05  

 

Obs: Trabalho para compor a nota da P1: (5.0 pontos) 

-Participação e colaboração ativa no Projeto de Construção com 

material reciclado para a montagem da capela do meio ambiente 

4ª - 09/05 Atividade Manual Prática – Montagem de 

itens em reciclados para confecção de 

material para floresta da capela do meio 

ambiente 

 

- Execução do Trabalho para compor a nota da P1: 

-Participação e colaboração ativa no Projeto de Construção com 

material reciclado para a montagem da capela do meio ambiente 

5ª - 16/05 Atividade Manual Prática – Montagem de 

itens em reciclados para confecção de 

material para floresta da capela do meio 

ambiente 

 

- Execução do Trabalho para compor a nota da P1: 

-Participação e colaboração ativa no Projeto de Construção com 

material reciclado para a montagem da capela do meio ambiente 
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6ª - 23/05 Romantismo Europeu  

O que foi (na música/ arquitetura e artes 

plásticas) e quais os artistas representantes 

 

 

Contextualização e apreciação: Obras desse período  

 

TAREFA 3 (1 ponto)– Releitura da Obra O Pensador de Auguste 

Rodin - trazer essa escultura para os dias atuais como essa escultura 

seria em papel  (sulfite ou canson) qualquer gramatura – só com 

grafite 

 

7ª - 30/05 Romantismo no Brasil 

O que foi (na literatura/ música/ arquitetura 

e artes plásticas) e quais os artistas 

representantes 

 

 

- Contextualização e apreciação: Museu de Belas Artes no RJ 

  

TAREFA 4 (1 ponto) 

– Pesquisa sobre o fotorealismo e a realidade virtual 

(Folha A4 escrita à mão e no máximo 2 folhas)  

 

8ª - 06/05 Neoclassicismo Europeu e no Brasil 

Romantismo Europeu e no Brasil 

 

 

- Revisão para P2. 

 

9ª - 13/06 P2 - Prova Escrita 

Conteúdo: 

Neoclassicismo Europeu e no Brasil 

Romantismo Europeu e no Brasil 

 

- Aplicação da P2, prova escrita com questões objetivas. 

 

10ª - 20/06 Conteúdo: 

Neoclassicismo Europeu e no Brasil 

Romantismo Europeu e no Brasil 

 

- Revisão para a Reavaliação. 

 

11ª - 27/06 RE - Reavaliação 

Conteúdo: 

Neoclassicismo Europeu e no Brasil 

Romantismo Europeu e no Brasil 

 

- Aplicação e correção da Reavaliação, prova escrita com questões 

objetivas. 

 

Além da utilização do livro didático, as aulas serão compostas por imagens de outras obras de arte, vídeos e fotografias não presentes 

no livro para ampliar o repertório imagético, bem como a contextualização dos períodos na história em que a Arte percorre, 

oportunizando a ampliação do reconhecimento e valorização da cultura a qual estamos inseridos. 

 

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

P1 Trabalho (10,0) = Conteúdo: Participação e colaboração ativa no Projeto de Construção com material reciclado para a montagem da 

capela do meio ambiente 

 

P2 Prova Escrita (10,0) = Conteúdo: Neoclassicismo Europeu e no Brasil e Romantismo Europeu e no Brasil 

 

TAREFAS: de 1 a 5 - (Total de 10.0 pontos) 

TAREFA 1 (1 ponto) - Desenho em folha A4 que retrate o período estudado  

TAREFA 2 (2 pontos) - Pesquisa sobre Romantismo Europeu e sua influência no Brasil - (máximo 2 folhas A4 /escritas a mão) 

Entrega no dia 23/05 no máximo 

TAREFA 3 (1 ponto) – Releitura da Obra O Pensador de Auguste Rodin - trazer essa escultura para os dias atuais como essa escultura 

seria em papel (sulfite ou canson) qualquer gramatura – só com grafite – Entrega até  dia 30 de Maio no máximo 

TAREFA 4 (1 ponto) – Fazer um cartaz colorido que represente o fotorealismo (Folha A4  - canson ou sulfite)  

TAREFA 5 (5 pontos) – Sarau (ensaios em sala, apresentação e participação no Projeto) 

 

Reavaliação: (10,0) = Conteúdo: Neoclassicismo Europeu e no Brasil e Romantismo Europeu e no Brasil 

 

Simulado Bimestral (1.0) 

Simulado Extra ( 5,0) 

 



 
 
 

 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e 

pela qualidade pessoal e profissional de seus egressos.    
DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORÁRIA 
Biologia  Isaias Pinheiro 1° ANO 18/04 à 08/07        3 h/a 

EMENTA 2º BIMESTRE 
Prover aos estudantes ferramentas que propiciem o desenvolvimento, a utilização e apreciação do mundo ao seu redor. 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 
Permitir que o aluno compreenda a integração existente entre os diferentes grupos de seres vivo com os ambientes físicos onde estão inseridos. 

Conceituar e definir termos aplicados na ecologia, bem como à fenômenos ambientais e ecológicos estudados por essa ciência. 

Reconhecer seu papel como indivíduo integrante e transformador do ambiente ao seu redor.  

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
Promover o reconhecimento de Deus como fonte de toda sabedoria. 

DATA/AULA CONTEÚDOS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

11/04 - 14/04 
(semana 2) 

• Bases e conceitos da ecologia  

• Níveis de organização biológica 

• (pags 4 à 6 da apostila ) 

• Os alunos aprenderão conceitos básicos de termos usados para definir 
fenômenos e processos que serão vivenciados na pratica ao longo das 
aulas. Para domínio das terminologias.  

• Os alunos serão convidados a pensarem na menor e na maior unidade 
imaginável em um ambiente, e partir de suas intervenções 
identificaremos e conceituaremos os elementos científicos que 
constituem os ecossistemas desde átomos até universo. 

18/04 – 23/04 
(semana 3) 

• Os componentes dos ecossistemas 

• Cadeias e teias alimentares 

• (pags 7 e 9 da apostila ) 

• Com o uso de algumas plantas e animais no terrário do laboratório os 
alunos aprenderão a reconhecer os principais fatores abióticos e 
bióticos de um ecossistema e como eles se relacionam.  

• Após a exposição do vídeo ¨A carne é fraca” os alunos serão 
convidados à um debate sobre a importância da alimentação, em 
seguida analisaremos  a forma como a energia é transferida ao longo 
das cadeias alimentares desde os produtores até os decompositores. 

25/04 – 29/04 
 (semana 4) 

• Fluxo da matéria (ciclos 
biogeoquímicos)  

• (pags 11 à 14 da apostila ) 

• Usando os estados físicos da água (gelo, líquido e sólido) como 
exemplo de transformação da matéria, os alunos analisarão o caminho 
percorrido pelo Oxigênio, Carbono, Nitrogênio e Água nos diferentes 
ecossistemas do planeta influenciando o ambiente físico e biológico.  

02/05 – 06/05  
(semana 5) 

• Fluxo da matéria (ciclos 
biogeoquímicos) – cont... e pirâmides 
ecológicas(pags 15 à 17 da apostila ) 

• Usando os estados físicos da água (gelo, líquido e sólido) como 
exemplo de transformação da matéria, os alunos analisarão o caminho 
percorrido pelo Oxigênio, Carbono, Nitrogênio e Água nos diferentes 
ecossistemas do planeta e suas influências nos ambientes físicos e 
biológicos.  

09/05 – 13/05 
(semana 6) 

• REVISÃO E RESUMO PARA 

•  P1 (fase início) 

• Nessa aula o professor registrará na lousa um resumo de conteúdo 
abordado para ser registrado no caderno pelo aluno. 

16/05 – 20/05 
(semana 7) 

• P1 ( fase final) • Retomada de conteúdo. 

23/05 – 27/05 
(semana 8) 

• Os tipos celulares  

• Célula vegetal, animal e 
bacteriana(pags da apostila ) 

• O Professor, levará os estudantes ao laboratório e separe os grupos. 
Forneça aos alunos/as microscópios e lâminas contendo células 
bacterianas (procariontes), animal e vegetal (eucariontes), mas não 
informe o que cada uma possui. Peça para os grupos desenharem em 
seus cadernos o que eles conseguem ver no microscópio, nomeando as 
estruturas. Peça também para compararem as células: quais estruturas 
estão presentes ou ausentes, e qual delas é a célula procarionte, a 
eucarionte animal e a eucarionte vegetal. Dê um tempo para os grupos 
descobrirem quais são essas células e desenharem. No final da 
atividade, discuta o que foi observado. Como tarefa peça aos alunos 
para pesquisarem o que é permeabilidade seletiva?  

30/05 – 31/05 
(semana 9) 

• A membrana plasmática 

• Transporte através da membrana 
(pags  da apostila ) 

• Para iniciar a aula, discuta com a turma a pesquisa da tarefa de casa 
anterior. Possivelmente, a maioria dos/as estudantes dirão que a 
membrana plasmática possui uma permeabilidade seletiva. Em 
seguida, peça-os/as para acessar a membrana plasmática 3D utilizando 
os celulares. Discuta as estruturas da membrana plasmática. Peça para 
os/as estudantes reproduzirem as estruturas observadas no caderno, 
assim como as informações passadas pelo professor. 

01/06 – 03/06  
(semana 10) 

• O citoplasma e as organelas 
citoplasmáticas. (pags da apostila ) 

•  

• Nesta aula, o/a professor/a deverá associar os ribossomos aos 
trabalhadores (associados às máquinas ou soltos na fábrica), o retículo 
endoplasmático às máquinas que produzem um produto, e o complexo 
golgiense ao setor de empacotamento do produto. Em seguida, mostre 
o vídeo sobre as células, para que os alunos identifiquem as  estruturas 
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estudadas nesta aula. No final da atividade, peça para os estudantes 
resolverem os exercícios 37 e 38 da maratona de exercícios (pág. 130). 
Corrija-os em seguida. e exibirá o vídeo-  
https://www.youtube.com/watch?v=cLyD_i4KkJQ 

06/06 – 10/06 
(semana 11) 

• O citoplasma e as organelas 
citoplasmáticas.(cont...) (pags  da 
apostila ) 

• Nesta aula, o/a professor/a deverá associar os ribossomos aos 
trabalhadores (associados às máquinas ou soltos na fábrica), o retículo 
endoplasmático às máquinas que produzem um produto, e o complexo 
golgiense ao setor de empacotamento do produto. Em seguida, mostre 
o vídeo sobre as células, para que os alunos identifiquem as  estruturas 
estudadas nesta aula. No final da atividade, peça para os estudantes 
resolverem os exercícios 37 e 38 da maratona de exercícios (pág. 130). 
Corrija-os em seguida. e exibirá o vídeo-  
https://www.youtube.com/watch?v=cLyD_i4KkJQ 

13/06 – 17/06 
(semana 11) 

• REVISÃO E RESUMO PARA 

•  P2 (fase início) 

• Nessa aula o professor registrará na lousa um resumo de conteúdo 
abordado para ser registrado no caderno pelo aluno. 

20/06 – 24/06 
(semana 12) 

• P2 ( fase final) • Retomada de conteúdo. 

27/06 – 30/06  
(semana 13) 

• REVISÃO PARA REAVALIAÇÃO • Nessa aula os conteúdos abordados ao longo do bimestre serão 
revisados para a reavaliação. 

04/07 – 08/07 
(semana 14) 

• Reavaliação •  

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

P1 (Notas de 0 a 10) = : Bases, conceitos, níveis de organização e componentes dos ecossistemas, cadeias e teias alimentares Ciclos biogeoquímicos e 
Relações ecológicas entre seres vivos. (Pags 04 à 25 da apostila)   
P2 ( Notas de 0 a 10) = Tipos celulares,  Membrana plasmática, transporte através da membrana, citoplasma e organoides citoplasmáticos. (Pags 11  à 
25 da apostila)  
Tarefa (Notas de 0 a 10)=  Listas de exercícios da MARATONA DE BIOLOGIA DO LIVRO. (Pags 121  à 125 da apostila) + Trabalho sobre Relações 
ecológicas.(pags 19 à 25 da apostila ) 
Atividade Avaliativa 1= Relatório do vídeo “Uma verdade inconveniente” 
Reavaliação:  (Substitui a nota menor  0 a10) = Conteúdos: Das PROVAS P1 e P2 - : Bases, conceitos, níveis de organização e componentes dos 
ecossistemas,  cadeias e teias alimentares - Ciclos biogeoquímicos e Relações ecológicas entre seres vivos, Tipos celulares,  Membrana plasmática, 
transporte através da membrana, citoplasma e organoides citoplasmáticos 

 



 
 
 

 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 

seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

Ensino Religioso Wagner Aguiar 1º Ano Ens. Med. – CN/CH 18/04 a 08/07/2021 2 
 

EMENTA 2º BIMESTRE  

A disciplina de Ensino Religioso tem como objetivo geral ampliar a cultura religiosa do aluno, promover a reflexão e incentivar o 
desenvolvimento pessoal. Também focaliza que o discente escolha valores positivos; a vida e os ensinos de Jesus Cristo; o amor de 
Deus pela humanidade, no contexto do conflito entre o bem e o mal e, por fim, a importância da espiritualidade na vida humana. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

• Compreender que Deus existe e que deseja relacionar-se com o ser humano; 

• Reconhecer que Jesus é o retrato perfeito de Deus e é o modelo ideal para o pecador que busca por Deus; 

• Refletir sobre a atuação do Espírito Santo em favor do homem, conduzindo pensamentos e ações quando lhe pedem. 

 
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Utilizar as histórias bíblicas e argumentos filosóficos para levar o discente a compreender que Deus, Jesus, o Espírito 
Santo, e os anjos estão a sua disposição para ajudá-lo a vencer o pecado e agir de acordo com o modelo, Jesus 
Cristo. 

 
DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

18 e 22/04  
(semana 1) 

*Filme “As Crônicas de Nárnia” • Aula 1: Filme “As Crônicas de Nárnia” 

• Aula 2: Filme “As Crônicas de Nárnia” 

25 a 29/04 
(semana 2) 

*Filme “As Crônicas de Nárnia” • Aula 1: Filme “As Crônicas de Nárnia” 

• Aula 2: Filme “As Crônicas de Nárnia” 

02 a 07/05 
(semana 3) 

*Apresentação do Cap. 1.1 a 1.2 – “É 
Chegado o Reino de Deus” 
* Exercícios do Cap. 1 

• Aula 1: Aula expositiva do capítulo 1 – Pág. 18 a 19. 

• Aula 2: Realização interativa dos exercícios do capítulo 1 – Pág. 
20. 

09 a 13/05 
(semana 4) 

*Apresentação do Cap. 1.3 – “O Objetivo do 
Batismo” 
 

• Aula 1: Aula expositiva do capítulo 1 – Pág. 21 a 25. 

• Aula 2: Aula expositiva do capítulo 1 – Pág. 21 a 25. 

16 a 20/05 
(semana 5) 

* Exercícios do Cap. 1 
* Apresentação das referências teológicas 
de C. S. Lewis no filme “As Crônicas de 
Nárnia” 

• Aula 1: Realização interativa dos exercícios do capítulo 1 – Pág. 
22 a 25. 

• Aula 2: Aula expositiva das referências teológicas de C. S. Lewis 
no filme “As Crônicas de Nárnia” 

23 a 27/05 
(semana 6) 

*Apresentação da Tarefa Avaliativa bimestral 
*Apresentação do Cap. 2 – “Trabalho em 
Equipe” 

• Aula 1: Aula para divisão dos grupos que realizarão o seminário 
do livro “Cristianismo Puro e Simples” de C. S. Lewis. 

• Aula 2: Aula expositiva do capítulo 2 – Pág. 26 e 27. 

30/5 a 03/06 
(semana 7) 

* Apresentação do Cap. 2.2 – “Os 
Discípulos” 
*Apresentação do Cap. 2.3 – “Gente 
Comum, Tarefa Incomum” 

• Aula 1: Aula expositiva do capítulo 2 – Pág. 28. 

• Aula 2: Aula expositiva do capítulo 2 – Pág. 29 a 31. 

06 a 10/06 
(semana 8) 

*Seminário do livro “Cristianismo Puro e 
Simples. 

• Aula 1: Realização do seminário do livro “Cristianismo Puro e 
Simples” – Apresentação dos grupos. 

• Aula 2: Realização do seminário do livro “Cristianismo Puro e 
Simples” – Apresentação dos grupos. 

13 a 17/06 
(semana 9) 
 

*Exercícios do Cap. 2 • Aula 1: Realização interativa dos exercícios do capítulo 4 – Pág. 
28 a 32. 

• Aula 2: Realização interativa dos exercícios do capítulo 4 – Pág. 
28 a 32. 

20 a 24/06 
(semana 10) 

*Aula de Assuntos de interesse da classe • Aula 1: Aula temática será escolhia por pesquisa e votação. 

• Aula 2: Aula temática será escolhia por pesquisa e votação. 

27/6 a 01/07 
(semana 11) 

*Aula de Assuntos de interesse da classe • Aula 1: Aula temática será escolhia por pesquisa e votação. 

• Aula 2: Aula temática será escolhia por pesquisa e votação. 

04 a 08/07 
(semana 12) 
 

*Aula de Assuntos de interesse da classe • Aula 1: Aula temática será escolhia por pesquisa e votação. 

• Aula 2: Aula temática será escolhia por pesquisa e votação. 

 
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

• P1 – 2º Bim - Valor: 10,0 – Conteúdo: Capítulos 1 – Tema + exercícios (páginas 18 a 25). 

• P2 – 2º Bim - Valor: 10,0 – Conteúdo: Capítulos 2 – Tema + exercícios (páginas 26 a 32). 
  

• Tarefa Avaliativa – 2º Bim – Valor: 10,0 – Resumo + Apresentação em sala (simpósio) de capítulos do livro 
“Cristianismo Puro e Simples” de C. S. Lewis. 
A atividade estará em folha padronizada e será anexada no E-class, a mesma na qual o aluno fará sua postagem 
com a atividade preenchida, podendo ser em formato foto ou PDF. 
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Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de seus 

egressos.    
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORÁRIA 

MATEMÁTICA DEL FERRER 
1º ANO EM 

    CH/CN 
18/04 a 08/07 4h 

 

EMENTA 2º BIMESTRE 
Explorar o falar e o escrever sobre Matemática, propiciando o exercício das habilidades comunicativas para ler o mundo, 
inferindo positivamente, através de novos caminhos para resolução de problemas. 
Manter o caráter instrumental e aplicado da Matemática, através de atividades que visam o ensino de procedimentos e 
conceitos matemáticos para desenvolver o pensamento, formar autonomia, por meio do incentivo a busca de informações, 
formulação de hipótese, tomada de decisões e construções de argumentos. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

Compreender o conceito de função e, em particular, as funções polinomiais de primeiro grau. 

Interpretar e construir gráficos e funções simples, analisando seus domínios e imagens. 

Utilizar as funções para descrever e representar diversas situações. 

 Resolver situações-problema que envolvam funções e descrevê-las graficamente. 
 

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
Os conceitos bíblicos acerca da realidade criada devem prover as lentes por meio das quais enxergamos e interpretamos os 
dados a serem estudados e analisados na prática científica e as informações a serem ensinadas prática docente 

 

DATA/AULA CONTEÚDOS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

18 – 22/04 
(semana 1) 

• FUNÇÃO 

• LEI DA FUNÇÃO 

1. Relembrando domínio e contra domínio – exercícios apostila 
p.37 

2. Exercícios p. 38 e correção 
3. Correção dos exercícios dados e retomada do conteúdo. 
4. Trabalhando problemas através de uma função p. 40 e 41 

25 – 29/04 
(semana 2) 

• Lei e Domínio de uma função 
real 

• Representação e análise 
gráfica 

1. Explicando através de exemplos/exercícios apostila p. 40 e 41 
2. Exercícios apostila p. 42 
3. Correção dos exercícios 
4. Correção e revisão dos exercícios. 

02 – 06/05 
(semana 3) 

• ATIVIDADE AVALIATIVA1 

• Função composta/inversa 

1. Explicando gráficos e resolvendo através de exercícios p. 46 e 
47 

2. Retomada do conteúdo p. 51/ trabalhando função composta 
3. Exercícios apostila p. 53 
4. Exercícios apostila p. 55 e 56 

09 – 13/05 
(semana 4) 

• CORREÇÕES E REVISÕES 1. Simulado 
2. Correção das  atividade apostila p. 53 a 56 
3. Exercícios MARATONA DE MATEMÁTICA  
4. Exercícios MARATONA DE MATEMÁTICA 

16 – 20/05 
(semana 5) 

PROVA 1 

• TAXA DE VARIAÇÃO 

1. Explicando como calcular taxa de variação e exercícios p. 5 
2. Correção dos exercícios 
3. Resolvendo problemas p. 9 e 10 
4. Analisando gráficos através de exercícios p. 13 a 15 

23 a 27/05 
(semana 6) 

• INEQUAÇÕES 1. Correção da Prova 1 em aula 
2. Correção apostila p. 13 a 15 
3. Comparando equações e inequações 
4. Exercícios p. 17 a 19 

31/05-03/06 
(semana 7) 

• ATIVIDADE AVALIATIVA2 

• ESTATÍSTICA 

1. Correção dos exercícios p. 17 a 19 
2. Explicando população/amostra – exercícios p. 27 
3. Tabelas de frequência – fazendo em grande grupo em sala 
4. Gráficos – Resolvendo em aula. 

06 – 10/06 
(semana 8) 

• Apresentação de dados 
quantitativos. 

1. Correção das atividades 
2. Exercícios apostila p. 32 a 34 
3. Correção e revisão 
4. Frequências com dados agrupados. 

20 – 24/06 
(semana 9) 

PROVA 2 1. Exercícios apostila p. 39 a 41 
2. Correção dos exercícios 
3. Atividade no caderno – exercícios 
4. Correção e revisão do conteúdo dado. 

27 – 30/06 
(semana 10) 

• ATIVIDADE AVALIATIVA 3 1. Trabalhando problemas do Enem 
2. Resolvendo questões do Enem 
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3. Correção dos exercícios 
4. AULÃO ENEM/PAAEB 

04 – 08/07 
(semana 11) 

REAVALIAÇÃO 1. Correção atividade avaliativa3 
2. Retomada do conteúdo dado 
3. Conhecendo diferentes tipos de sequencias. 
4. Reavaliação. 

 
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

P1 (10,0) = Conteúdo: Notação científica, números significativos, conjunto e intervalo, função. 
P2 (10,0) = Conteúdo: Notação científica, conjunto e intervlalos,  função, estatística e progressões 

Atividade Avaliativa1 – 04/05 – quarta feira – valor – 3,0/10 

Atividade Avaliativa2 – 01/06 – quarta feira – valor – 3,0/10 

Atividade Avaliativa3 – 28/06 – terça feira – valor – 4,0/10 
Os conteúdos das atividades avaliativas serão os conteúdos da P1 e P2 – Revisão antes das provas e revisão do conteúdo dado 
no bimestre. 
 
Reavaliação (10,0) = Notação científica, Conjunto e intervalos, função, estatística e progressões 
Simulado Bimestral (0 a 1.0) 
Simulado Extra ( 0 a 0.5) 

 

 



  

Tatiana Pita 
Pita Assessoria Educacional 

Fone: (11)  98218-8960 

 

SEMANA 1 - 18/04 
Dados da sequência 
Série: 1ª Série do Ensino Médio  
Bimestre: 2º  
Sequência número: FIS0102 
Número de aulas: 2 
Conteúdos contemplados: 
 Módulo 1: Composição de movimentos (Tópico 1) 

◾ Tópico 1: Vetores 
 
Evidências de competências (habilidades e atitudes) 
(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, 
pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, 
códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, 
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover 
debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. 
 
Materiais necessários:   
Datashow 
Apostila (material didático) 
Caderno 
Lápis 
Caneta 
Borracha 
Régua 
Computador 
 

Aula:  01 
 

Organização da turma 

 
Organize a sala para uma aula utilizando o laboratório de informática. 
 
Problematização 
O objetivo desta aula será apresentar o conceito de vetores, fundamental para o entendimento de 
várias grandezas que compõem a Física Clássica. 
Professor(a), inicie a aula com a seguinte questão: O que diferencia a grandeza física velocidade da 
grandeza física temperatura? (com essa pergunta a ideia é refletir sobre vetor versus escalar, 
direcione a discussão para que os/as estudantes cheguem às diferenças). 
 
Desenvolvimento  

 



  

Tatiana Pita 
Pita Assessoria Educacional 

Fone: (11)  98218-8960 

Comece a aula com a sala configurada com os alunos/as  individualmente em suas carteiras. Faça a 
correção dos exercícios da aula anterior (exercícios da apostila “maratona de exercícios”. página 93: 
25, 27, 30, 34 e 37) na lousa para dar início ao próximo tópico do material. 
 
Nesta aula, analisaremos o conceito de vetores e as principais operações vetoriais. Para isso, leve a 
sala até o laboratório de informática, e forneça a possibilidade aos estudantes de acessar os 
computadores para a utilização de um simulador sobre adição de vetores. 
O link do simulador está abaixo: 
SIMULADOR DE OPERAÇÕES VETORIAIS 
 
Observação: É importante ressaltar que para que a aula siga com maior naturalidade, se possível o 
professor/a deve abrir o simulador antes e realizar as operações para adquirir familiaridade com a 
ferramenta. 
 
PARTE 1 
Abra o simulador na aba “Explorar 1D” para definir as principais características dos vetores. 

 
A atividade consiste em mostrar aos alunos as três características das grandezas vetoriais: MÓDULO, 
DIREÇÃO E SENTIDO. 
 
Os alunos/as devem acompanhar a atividade nos seus computadores. Para o sucesso dessa 
atividade, o professor/a deve ter a liberdade de organizar os/as estudantes individualmente ou em 
duplas, ou grupos, dependendo da oferta de computadores. 
 
Concluída essa etapa da organização, adote a seguinte sequência (os alunos/as devem fazer junto 
com o professor/a, que supervisionará se estão fazendo corretamente). 
 

     I. Escolha um vetor de sua preferência; 
     II. Mova o vetor e mostre aos estudantes como fazer; 
     III. Altere o módulo do vetor, evidenciando no painel superior o seu valor; 
   IV. Faça outros exemplos com módulos, direções e sentidos diferentes, para que os alunos/as 
possam entender as diferenças entre essas características. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/vector-addition/latest/vector-addition_pt_BR.html
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PARTE 2 
Para esta segunda parte, vamos explorar a propriedade da SOMA de Vetores, evidenciando alguns 
casos. Utilize para isso a aba “EQUAÇÕES”. 
 
Agora, siga as etapas para mostrar a soma de vetores: 
 

     I. Defina um vetor a e um vetor b; (utilize os módulos 6 e 8 respectivamente) 
     II. No canto superior direito, habilite o botão “c” e o botão “Valores”; 
     III. Altere o módulo do vetor, evidenciando no painel superior o seu valor; 
   IV. Faça outros exemplos com módulos, direções e sentidos diferentes, para que os alunos possam 
entender as diferenças entre essas características. 
 
Conclusão 

  
Discuta com a sala as características dos vetores, permitindo e fornecendo o tempo necessário para 
que os alunos/as possam se manifestar sobre exemplos de grandezas físicas vetoriais, 
proporcionando um diálogo que possa contribuir para o entendimento das diferenças entre direção 
e sentido de um vetor. 
 
Tarefa de casa   
Realizar um resumo da teoria sobre Vetores. Nesse resumo deverá constar: 
1) definição de vetores; 
2) características dos vetores; 
3) vetores especiais; 
4) Operações com vetores. 
 
Essa tarefa deve ser feita em folha separada e o professor/a deve recolher no início da próxima aula 
para dar visto e realizar as correções pertinentes. O objetivo é fixar os conteúdos e ter um material 
para rápida pesquisa. 
 

 
Aula:  02 
 

Organização da turma 

 
Organize a sala para uma aula utilizando o laboratório de informática. 
 

Problematização 
O objetivo desta aula será definir outras operações vetoriais, como a regra do paralelogramo para a 
soma de vetores e a decomposição de vetores. Pergunte ao grupo: Como a soma de grandezas 
vetoriais pode ser diferente da soma de grandezas escalares? 
 

 
 
 
Desenvolvimento   
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Professor(a), inicie a aula recolhendo a tarefa da aula anterior para posterior visto na atividade. 
 
Nesta aula, continuaremos a utilizar o simulador sobre vetores para análise dos vetores. Para isso, 
leve a sala até o laboratório de informática, e forneça a possibilidade aos estudantes de acessar os 
computadores para a utilização de um simulador sobre adição de vetores. O link do simulador está 
abaixo: 
SIMULADOR DE OPERAÇÕES VETORIAIS 
 
PARTE 1 
Abra o simulador na aba “Lab” para demonstrar a soma de vetores pela Regra do Polígono. Os 
alunos/as devem acompanhar a atividade nos seus computadores. Para o sucesso dessa atividade, 
o professor/a deve ter a liberdade de organizar os/as estudantes individualmente ou em duplas, ou 
grupos, dependendo da oferta de computadores. 
 

Em seguida, na aba “Equações” demonstre a decomposição de vetores, mostrando aos alunos/as as 
componentes de um vetor, na direção horizontal e na direção vertical. 
 
PARTE 2 
Esta última parte irá explorar a Regra do Polígono para a soma de vetores. Para tal, utilize a aba 
“Equações” do simulador Phet  

 
Faça uma breve explanação das características da Regra do Polígono (função, aplicação, etc … ) e 
usando todos os recursos disponíveis, faça a soma dos vetores “a, b e c”. Realize várias operações, 
alterando o módulo, a direção e o sentido dos vetores, acompanhe os estudantes para que eles 
possam também realizar as mesmas tarefas nos seus respectivos computadores. 
 
 
 
 
 
 
Conclusão   

https://phet.colorado.edu/sims/html/vector-addition/latest/vector-addition_pt_BR.html
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Mostre que a soma dos vetores é de vital importância para o cálculo de trajetórias dos mais diversos 
tipos de movimentos, desde satélites até o GPS dos automóveis ou mesmo dos smartphones, 
essenciais para a localização dos trajetos ao longo do dia a dia. Lembre que a atividade realizada 
pode ser refeita em qualquer momento como forma de fixação dos conceitos  e ressalte que os 
vetores serão ferramentas matemáticas importantes para a sequência dos estudos. 
 
Tarefas de casa 
Resolver os exercícios de nºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6 das páginas 5, 6 e 7 do material. 

 

Estes exercícios serão corrigidos no início da aula seguinte. 
 

 

SEMANA 2 -  25/04 a 29/04 
Dados da sequência 
Série: 1ª Série do Ensino Médio  
Bimestre: 2º  
Sequência número: FIS0202 
Número de aulas: 2 
Conteúdos contemplados: 
 Módulo 1: Composição de movimentos (Tópico 2) 

◾ Tópico 2: Canoagem: Princípio da Simultaneidade 
 
Evidências de competências (habilidades e atitudes) 
(EM13CNT204) Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na 
Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou 
sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, 
entre outros). 
(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar 
instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados 
experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-
problema sob uma perspectiva científica. 
 
Materiais necessários:   
Datashow 
Apostila (material didático) 
Caderno 
Lápis 
Caneta 
Borracha 
Régua 
Computador 
 

Aula:  01 
 

Organização da turma   
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Organize a sala para uma aula expositiva. 
 
Problematização 
O objetivo desta aula será explorar o princípio da simultaneidade, uma aplicação muito comum dos 
vetores. Para iniciar a análise da teoria, comece a aula com a seguinte pergunta: qual dos 
movimentos é mais demorado do ponto de vista da física: um barco subir rio acima ou um barco 
descer rio abaixo? 
 
 
 
 
Desenvolvimento 

 
Comece a aula com a sala configurada com os alunos/as individualmente em suas carteiras. Faça a 
correção dos exercícios da aula anterior (exercícios de nºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da página 5 do material.) 
na lousa antes de dar início ao próximo tópico. 
 
Nesta aula, analisaremos o princípio da simultaneidade (ou composição) de movimentos. Antes 
disso, explore o QR code indicado no próprio material, mostre para os estudantes uma aplicação de 
composição de movimentos e indique como uma forma de leitura. 

 
O QR code encontra-se na página 8 do material. 
 
Professor/as, organize os/as estudantes para uma aula expositiva em torno do exemplo do barco 
atravessando um rio em três diferentes situações.  
 
CASO 1: barco parado em relação à correnteza (águas) de um rio. 

 
Nesse caso, mostre aos estudantes que a velocidade da canoa para um observador parado em 
relação às margens será a mesma velocidade das águas do rio. 
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CASO 2: barco descendo o rio com velocidade constante. 

 
Nesse caso, mostre aos estudantes que a velocidade da canoa para um observador parado em 
relação às margens será a soma da velocidade da própria canoa + a velocidade da água. 

 
 
CASO 3: barco subindo o rio com velocidade constante. 

 
Nesse caso, mostre aos alunos/as que a velocidade da canoa para um observador parado em relação 
às margens será a diferença entre a velocidade canoa e a velocidade da água. 

 
 
Conclusão  
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Discuta outras possibilidades de composição de movimentos, abra espaço para que os/as 
estudantes possam citar exemplos do dia a dia, enriquecendo a discussão e trabalhando com os 
conceitos de vetores. Ressalte que foram utilizados na explicação as operações soma e diferença de 
vetores, trabalhadas na aula anterior com o simulador.  
 
Tarefa de casa 
Realizar uma atenta leitura dos textos das páginas: 9 (que fala de superposição), do texto da página 
10 (Saiba mais - sobre a Relatividade de Galileu) e também da página 11 (Razões para Crer). 
 
A ideia dessa tarefa é proporcionar aos estudantes um pouco mais de informação sobre composição 
de movimentos, mesmo que de forma mais superficial, já que alguns temas são mais complexos, 
como a Relatividade de Galileu, porém dar subsídios para uma discussão no início da aula seguinte. 
 

Aula:  02 
 

Organização da turma 

 
Organize a sala para uma aula expositiva. 
 
 

Problematização 
O objetivo desta aula será explorar outras duas possibilidades de composição de movimentos, 
ambas levando em consideração o movimento transversal, o que fornece um movimento resultante 
que pode ser composto ou dividido em outros dois, este é o chamado princípio da simultaneidade. 
Para isso, dispare a seguinte questão: A velocidade da luz pode sofrer variação conforme o 
referencial adotado? 
 
Desenvolvimento  

 
 
Professor/a, comece a aula com uma discussão sobre a leitura indicada como tarefa na aula anterior.  
 

Nesta aula, analisaremos o princípio da simultaneidade (ou composição) de movimentos. 
Professor/a, explore agora com os/as estudantes a situação de uma canoa atravessando um rio 
partindo de uma margem e se movendo até a margem oposta. 
 
1º CASO - Ao sair do ponto A em direção ao ponto B, a composição de movimentos irá gerar um 
movimento resultante do ponto A até o ponto C, graças à velocidade da água. Explique aos 
estudantes que a velocidade resultante, que é um vetor, deve ser calculada pela soma vetorial entre 
a velocidade da canoa e a velocidade da água, com módulo dado pelo teorema de Pitágoras. 
 



  

Tatiana Pita 
Pita Assessoria Educacional 

Fone: (11)  98218-8960 

 
Explique aos estudantes que a velocidade resultante, que é um vetor, deve ser calculada pela soma 
vetorial entre a velocidade da canoa e a velocidade da água, com módulo dado pelo teorema de 
Pitágoras. 

 
 
2º CASO - Ao sair do ponto A em direção ao ponto B, porém agora na direção transversal, oposta à 
da correnteza, mostre aos estudantes que o movimento resultante pelo princípio da simultaneidade 
será aquele entre as posições A e C, cuja velocidade deve ser calculada também pelo teorema de 
Pitágoras, porém agora na forma: 
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Conclusão 

 
Mostre que a soma dos vetores é de vital importância para o cálculo de trajetórias dos mais diversos 
tipos de movimentos, desde satélites até o GPS dos automóveis ou mesmo dos smartphones, 
essenciais para a localização dos trajetos ao longo do dia a dia. Lembre que a atividade realizada 
pode ser refeita a qualquer momento como forma de fixação dos conceitos  e ressalte que os vetores 
serão ferramentas matemáticas importantes para a sequência dos estudos. 
 
Tarefa de casa 
Resolver os exercícios nºs 1, 2 e 3 das páginas 11 e 12 do material. 

 

Estes exercícios serão corrigidos no início da próxima aula. 
 

 

SEMANA 3 – 02/05 a 06/05 
Dados da sequência 
Série: 1ª Série do Ensino Médio  
Bimestre: 2º  
Sequência número: FIS0302 
Número de aulas: 6 
Conteúdos contemplados: Módulo 1: Composição de movimentos (Tópicos 3 e 4) 

◾ Tópico 3: Paraquedismo: Queda Livre 

◾ Tópico 4: Tiro com arco, Lançamento de dardos: lançamentos horizontais e oblíquos. 
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Evidências de competências (habilidades e atitudes) 
(EM13CNT20) Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na 
Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou 
sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, 
entre outros). 
(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar 
instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados 
experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-
problema sob uma perspectiva científica. 
 
Materiais necessários:   
Datashow 
Apostila (material didático) 
Caderno 
Lápis 
Caneta 
Borracha 
Régua 
Computador 
Cola 
Lápis de cor 
Canetinha 
 

Aula:  01 
 

Organização da turma  

 
Organize a sala para uma aula expositiva. 
 
Problematização 
O objetivo desta aula é apresentar o conceito de queda dos corpos, enfatizando que esse estudo 
será feito de forma a desprezar os efeitos do atrito. Professor(a), para dar início ao assunto 
mencionado, proponha a seguinte questão aos estudantes:  
“ O que chega ao solo primeiro após abandonado do alto de um prédio, uma pena ou uma bola de 
boliche? “ 
 
Desenvolvimento 

 
Comece a aula com a sala configurada com os alunos individualmente em suas carteiras. Faça a 
correção dos exercícios da aula anterior (Resolver os exercícios nºs 1, 2, e 3 das páginas 11 e 12 do 
material) na lousa para antes de dar início ao próximo tópico. 
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Professor/a, para proporcionar uma melhor discussão sobre o movimento de queda livre 
desprezando-se os efeitos de resistência do ar, utilize os vídeos abaixo como base para essa 
discussão. 

 
Brian Cox visits the world's biggest vacuum | Human Universe - BBC 
 
 

 
O salto de Felix Baumgartner da estratosfera 
 
Observação: o segundo vídeo não possui legenda, a ideia é que o professor possa tecer comentários 
ao longo da apresentação do vídeo sobre o movimento de queda livre, como por exemplo falar da 
resistência do ar na queda, da velocidade terminal, da temperatura, etc … 
Comentários dessa natureza também podem ser feitos para o primeiro vídeo.  
 
A partir da apresentação dos vídeos, discuta com os estudantes como os efeitos de resistência do ar 
poderiam influenciar nos cálculos de queda livre, estimulando a participação e exposição das ideias 
dos estudantes ao longo dessa discussão, o que irá proporcionar um ambiente de grande riqueza e 
troca de ideias. 

https://youtu.be/E43-CfukEgs
https://youtu.be/njc3TAnd31U
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Conclusão 

  
Finalize a aula alertando para o fato de que na Cinemática, nesse caso, no movimento de queda 
livre, os cálculos não levarão em consideração os efeitos de resistência do ar. 
 
Tarefa de casa 
Assista ao vídeo que inicia uma discussão sobre a parte analítica do movimento de queda dos corpos. 

 
Queda Livre 
 
Tal tarefa tem como propósito preparar os/as estudantes para a discussão mais centralizada na 
parte analítica na aula seguinte, esse vídeo servirá como sala de aula invertida, e será explicado na 
próxima aula. 
 

Aula:  02 
 

Organização da turma 

 
Organize a sala para uma aula expositiva. 
 
 

Problematização 
O objetivo desta aula será explorar a parte analítica do movimento de queda livre, com as suas 
equações e definições de sentido de trajetória, que serão bastante úteis para o cálculo dos 
parâmetros da queda livre. Introduza uma pergunta para discussão: “é de fato necessário memorizar 
as equações do movimento de queda livre? De quais formas essas equações podem ser extraídas?" 
 
Desenvolvimento 

https://youtu.be/-OH7Fg6KKBQ
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Professor/a, comece a aula com uma discussão sobre o vídeo visto como tarefa na aula anterior. 
Para isso, repasse para a sala e assista junto novamente ao vídeo. 

  
Queda Livre 
 

Os parâmetros da queda livre devem ser anotados no caderno pelos alunos. 
Os parâmetros importantes a serem calculados são: 
 - tempo de queda; 
 - altura da queda; 
 - velocidade ao tocar o solo. 
 
Como uma forma de ilustrar toda a matemática da queda livre, resolva na lousa para os alunos os 
exercícios 2, 3, 4 e 5 das páginas 16 e 17 do material. 
 
Conclusão  

 
Reforce que as fórmulas de queda livre podem ser facilmente obtidas a partir das equações do MUV, 
lembre também os estudantes de que nesse movimento é fundamental que a trajetória seja 
orientada para baixo, concordando com o sentido da velocidade e da aceleração da gravidade em 
pontos próximos à superfície terrestre. 
 
Tarefa de casa  
Assista ao vídeo que inicia uma discussão sobre a parte analítica do movimento de queda dos corpos, 
porém nesse caso o movimento agora será o Lançamento Vertical, quando um corpo é lançado 
verticalmente para cima contra a gravidade. 
 

https://youtu.be/-OH7Fg6KKBQ
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https://youtu.be/ZQQurGymVKU 
Esse vídeo servirá como sala de aula invertida, e será explicado na aula seguinte. 
 

 
Aula:  03 
 

Organização da turma:   

 
Organize a sala para uma aula expositiva. 
 
 

Problematização 
O objetivo desta aula será definir o lançamento horizontal de projéteis, um movimento em duas 
dimensões (cuja análise resulta em um movimento uniforme na direção horizontal e um movimento 
uniformemente variado na direção vertical). Acrescente a questão para iniciar a discussão: “é 
possível analisar o lançamento horizontal como um movimento de queda livre?”. 
 
Desenvolvimento  

 
Professor/a, comece a aula com uma discussão sobre o vídeo visto como tarefa na aula anterior. 
Para isso, repasse para a sala e assista junto novamente ao vídeo. 
  
 

https://youtu.be/ZQQurGymVKU
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https://youtu.be/ZQQurGymVKU 
 

No Lançamento vertical, os parâmetros são bem parecidos com aqueles vistos para a queda livre, 
no entanto, a gravidade deve ser considerada negativa, já que na subida o movimento é retardado. 
Os parâmetros do lançamento vertical devem ser anotados no caderno pelos alunos. 
Os parâmetros importantes a serem calculados são: 
 - tempo de subida; 
 - altura máxima; 
 - velocidade inicial. 
 
Como uma forma de ilustrar toda a matemática do lançamento vertical, resolva na lousa para os 
alunos os exercícios resolvidos 2 e 3 das páginas 14 e 15 do material, mostre outros métodos e 
formas de resolução. 
 
Conclusão 

 
No fechamento de toda a teoria dos movimentos verticais, faça uma análise criteriosa das 
semelhanças entre esses dois movimentos (de subida e de descida) reforçando pontos importantes 
como a inversão de sentido e a igualdade entre o tempo de subida e o tempo de queda para um 
mesmo nível de referência, permita que os estudantes participem com comentários e apontamentos 
nessa reflexão. 
 
Tarefa de casa  
Assistir o vídeo com uma introdução à teoria do lançamento oblíquo. 

https://youtu.be/ZQQurGymVKU
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Lançamento Oblíquo 
Esse vídeo servirá como sala de aula invertida, e será explicado na aula seguinte. 
 

Aula:  04 – SEMANA 4 - 09/05 a 13/05 
 

Organização da turma 

 
Organize a sala para uma aula expositiva. 
 
 

Problematização 
Olá Professor/a! Apresente à turma o objetivo da aula: definir o lançamento horizontal de projéteis, 
um movimento em duas dimensões (cuja análise resulta em um movimento uniforme na direção 
horizontal e um movimento uniformemente variado na direção vertical). Para isso, realize a seguinte 
pergunta aos estudantes para iniciar a aula: “O que influencia mais no lançamento horizontal de um 
projétil: a velocidade de lançamento ou a altura do lançamento?” 
 
Desenvolvimento  

 
Professor/a, comente com os estudantes sobre o vídeo indicado como tarefa na aula anterior e a 
partir dessa discussão explique a dinâmica da aula. Para ilustrar aos estudantes uma melhor forma 
de analisar o lançamento horizontal, apresente para a sala o simulador phet de lançamento de 
projéteis. 

https://youtu.be/CwkKiElC_MM
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https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_pt_BR.html 
 

1) Ao abrir o simulador na aba intro; 
2) O simulador já vai abrir configurado para o lançamento horizontal; 
3) Realize um lançamento, explique o procedimento aos estudantes; 
4) Refaça a operação, e convide os/as estudantes para que possam fazer também. 
 

Em um segundo momento, também na aula utilize o simulador vascak, que divide o lançamento 
horizontal em duas partes e permite a análise das componentes do movimento. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_pt_BR.html
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https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=gp_skladani_pohybu&l=pt 
 
Passado esse processo de análise, trabalhe em aula as principais características e parâmetros do 
lançamento horizontal. Como forma de demonstrar os cálculos mais comuns a serem efetuados, 
resolva os exercícios 1 e 2 da página 22 do material. 
 
Conclusão  

 
Faça uma revisão dos principais pontos da teoria do movimento horizontal, enfatizando o início do 
movimento, quando a componente vertical da velocidade inicial é nula e o instante em que o objeto 
toca o solo, lembrando que a velocidade resultante é a soma vetorial das componentes do 
movimento. 
 
Tarefa de casa  
Resolver os exercícios 19, 20, 21 e 22 do material maratona de exercícios (página 92). São 
exercícios que envolvem apenas a teoria, e serão corrigidos na próxima aula. 

 
Aula:  05 
 

Organização da turma 

 
Organize a sala para uma aula expositiva. 
 
 

Problematização 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=gp_skladani_pohybu&l=pt
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O objetivo desta aula será definir o lançamento oblíquo de projéteis, movimento parabólico em que 
o objeto é lançado sobre um certo ângulo com a horizontal, também conhecido como balística. Para 
isso, realize a seguinte pergunta aos estudantes para iniciar a aula: “Qual é o melhor ângulo para o 
lançamento de um objeto a fim de que ele alcance a maior distância horizontal possível do ponto de 
lançamento?”. 
 
Desenvolvimento  

 
Comece a aula com a sala configurada com os alunos individualmente em suas carteiras. Faça a 
correção dos exercícios da aula anterior (exercícios 19, 20, 21 e 22 do material maratona de 
exercícios, página 92) na lousa  antes de dar início ao próximo tópico. 
 
Nesta aula, continuaremos nossa análise utilizando o simulador phet de movimentos 
bidimensionais. Entretanto, a aba a ser utilizada dessa vez será a aba “Lab” 
 

 

 
https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_pt_BR.html 
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_pt_BR.html
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1) Abrir o simulador na aba Lab; 
2) O simulador já vai abrir configurado para o lançamento oblíquo; 
3) Realize um lançamento, explique o procedimento aos estudantes; 
4) Refaça a operação, com outros valores de velocidade e outros ângulos; 
5) Por último, mostre aos estudantes que o ângulo máximo de lançamento é de 45°, compare com 
os lançamentos com os ângulos de 30° e 60°. 
 
É de grande importância demonstrar aos alunos/as as equações do lançamento oblíquo, enfatizando 
que são fórmulas extraídas do MU e do MUV. Para isso, resolva na lousa para o grupo os exercícios 
10, 11 e 12 da página 25 do material didático. 
 
Conclusão  

 
Converse com a sala a respeito do entendimento sobre o lançamento oblíquo, exponha os principais 
temas, ressalte a importância das equações para  a parametrização do movimento e principalmente 
fale sobre o ponto de inversão de sentido, quando a velocidade vertical é nula. 
 
Tarefa de casa 
Resolver os exercícios 17, 24, 25 e 28 do material maratona de exercícios (páginas 91, 93 e 94). São 
exercícios analíticos, e serão corrigidos na próxima aula.   
 

Aula:  06 
 

Organização da turma  

 
Organize a sala para uma aula em grupo. 
 
 

Problematização 
O objetivo desta aula será rever os conceitos estudados anteriormente, fixar os conteúdos e utilizar 
uma forma bastante prática de memorizar o lançamento oblíquo: os mapas mentais. Adicione a 
seguinte pergunta aos estudantes para iniciar a aula, a fim de comparar os lançamentos horizontal 
e oblíquo: “Qual a principal diferença entre os dois tipos de lançamentos estudados nas aulas 
anteriores?”. 
 
Desenvolvimento 

 
Comece a aula com a sala configurada com os alunos individualmente em suas carteiras. Faça a 
correção dos exercícios da aula anterior (exercícios 17, 24, 25 e 28 do material maratona de 
exercícios - páginas 91, 93 e 94) na lousa  antes de dar início ao próximo tópico. 
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Nesta aula, para fechamento dos estudos, trabalharemos com a confecção de um mapa mental com 
o intuito de fixar os conceitos estudados. O mapa mental será sobre lançamento oblíquo, nesse caso, 
organize os/as estudantes em grupos para que eles/as possam trocar ideias durante a confecção 
dos mapas. Abaixo segue um exemplo de como esse mapa pode ser feito. Importante ressaltar que 
no mapa devem constar informações essenciais, tais como: equações, características, unidades de 
medida. Porém, os/as estudantes podem utilizar a criatividade para criar da forma que lhe for mais 
conveniente.  
  

 
 

Finalizados os trabalhos,  o professor/a recolherá os mapas para que seja dado um visto na 
atividade. 
 
Conclusão  

 
Os mapas mentais são uma forma prática de absorver conteúdos, organizar as ideias e compartilhar 
maneiras de enxergar de ângulos diferentes o mesmo problema. Converse com os/as estudantes 
sobre o que eles/as acreditam ser importante colocar nesses mapas, permita que eles troquem e 
compartilhem suas atividades como forma de proporcionar uma experiência mais ampla. 
 
Tarefa de casa   
Resolver o exercício de n° 13 da página 26 do material. Esse exercício exige mais técnicas de 
resolução. Por isso será feito apenas uma questão, que será corrigida no início da próxima aula. 
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SEMANA 05 –  16/05 - Revisão para P1  

20/05 – Aplicação da P1 

 

SEMANA 06 – 23/05 a 27/05 
Dados da sequência 
Série: 1ª Série do Ensino Médio  
Bimestre: 2º  
Sequência número: FIS0402 
Número de aulas: 2 
Conteúdos contemplados: Módulo 2: Movimento Circular (Tópico 1) 

◾ Tópico 1: Deslocamento escalar e angular 
 
Evidências de competências (habilidades e atitudes) 
(EM13CNT204) Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na 
Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou 
sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, 
entre outros). 
(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar 
instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados 
experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-
problema sob uma perspectiva científica. 
 
Materiais necessários:   
Datashow 
Apostila (material didático) 
Caderno 
Lápis 
Caneta 
Borracha 
Régua 
Computador 
Cola 
Lápis de cor 
Canetinha 
 

Aula:  01 
 

Organização da turma 

 
Organize a sala para uma aula expositiva. 
 
Problematização 
Olá Professor/a! Apresente à turma o objetivo da aula: conceituar o movimento circular e definir as 
principais grandezas físicas envolvidas na sua análise, atentando-se para as novas unidades de 
medida que levam em consideração o ângulo do movimento. Comece a aula com uma pergunta 
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disparadora sobre o movimento circular: Cite algumas situações que podem ser consideradas 
exemplos de movimentos circulares. 
 
Desenvolvimento 

 
Comece a aula com a sala configurada com os alunos individualmente em suas carteiras. Faça a 
correção do exercício de tarefa da aula anterior (exercício de n° 13 da página 26 do material) na 
lousa antes de dar início ao próximo tópico. 
 

Professor/a, para proporcionar uma melhor compreensão sobre o movimento circular, utilize o 
simulador (link logo abaixo) como uma forma de demonstrar o conceito de deslocamento escalar e 
deslocamento angular. 

 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_kruznice&l=pt  
 
Ressalte aos estudantes que inicialmente os gráficos não serão analisados, embora eles apareçam 
no simulador. 
 

Durante a análise, utilize os botões posição, rapidez (velocidade) e aceleração para mostrar a 
velocidade angular e a aceleração angular do movimento. Também é possível através do simulador 
apresentar o conceito de Período e Frequência, fundamentais para o entendimento do movimento. 
 
No Movimento circular existem muitas fórmulas e relações matemáticas, trabalhe essas equações e 
peça aos estudantes que registrem o quadro abaixo em seus respectivos cadernos. 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_kruznice&l=pt
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Conclusão 

  
Converse com os/as estudantes sobre a importância do movimento circular citando exemplos do 
dia a dia, como o movimento da Lua ao redor da Terra ou ainda o movimento do elétron ao redor 
do núcleo do átomo, permita que os estudantes possam participar da conversa com outras 
situações. 
 
Tarefa de casa   
Resolver os exercícios de n° 1, 2, 3 e 4 da página 33 do material didático. 
 

Esses exercícios serão resolvidos no início da próxima aula. 
 

Aula:  02 
 

Organização da turma  

 
Organize a sala para uma aula expositiva. 
 
 

Problematização 
O objetivo desta aula será aprofundar em alguns conceitos do movimento circular, como por 
exemplo a ideia de período e frequência e também o conceito matemático de radiano, fundamental 
para a análise das grandezas angulares. Professor/a, comece a aula com a seguinte questão: Uma 
volta completa na circunferência mede quantos graus? (a função dessa pergunta é de introduzir a 
definição de radiano). 
 
Desenvolvimento  
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Inicie a aula com a sala configurada com os alunos/as individualmente em suas carteiras. Faça a 
correção do exercício de tarefa da aula anterior (exercícios de n° 1, 2, 3 e 4 da página 33 do material 
didático) na lousa antes de dar início ao próximo tópico. 
 

 
Professor/a, agora, para proporcionar uma melhor compreensão sobre o movimento circular, 
apresente o primeiro vídeo abaixo como uma forma de ajudar na compreensão do conceito de 
período e frequência e o segundo vídeo para trazer uma ideia do conceito de radiano, a unidade 
fundamental do movimento angular. 
 

 
PERÍODO E FREQUENCIA 
 

https://youtu.be/06OO4AVU0ds
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Animação -  Radiano 
 
Discuta com os estudantes os pontos principais apresentados ao longo de ambos os vídeos e 
proporcione o espaço para que eles possam realizar perguntas e tirar as dúvidas pertinentes a 
respeito dos assuntos abordados. 
 
Conclusão 

 
Reforce que as fórmulas de queda livre podem ser facilmente obtidas a partir das equações do MUV, 
lembre também os/as estudantes de que nesse movimento é fundamental que a trajetória seja 
orientada para baixo, concordando com o sentido da velocidade e da aceleração da gravidade em 
pontos próximos à superfície terrestre. 
 
Tarefa de casa   
Resolver os exercícios de números 6, 8, 12 e 15 das páginas 34 até a 37 do material didático. Eles 
versam a respeito do conceito de período e frequência e serão resolvidos no início da próxima aula. 
 

 

 

SEMANA 07 – 30/05 a 03/06 
Dados da sequência 
Série: 1ª Série do Ensino Médio  
Bimestre: 2º  
Sequência número: FIS0502 
Número de aulas: 5 

https://youtu.be/lmO-FBIpqXI
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Conteúdos contemplados: Módulo 3: Aplicações do movimento circular: da bicicleta à montanha-
russa (Tópico 1) 

◾ Tópico 1: Movimento circular uniforme e uniformemente variado. 
 
Evidências de competências (habilidades e atitudes) 
(EM13CNT204) Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na 
Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou 
sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, 
entre outros). 
(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar 
instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados 
experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-
problema sob uma perspectiva científica. 
 
Materiais necessários:   
Datashow 
Apostila (material didático) 
Caderno 
Lápis 
Caneta 
Borracha 
Régua 
Cola 
Tesoura 
Papéis coloridos (do tipo “post-it”) 
Canetinhas coloridas 
 

Aula:  01 
 

Organização da turma 

 
Organize a sala para uma aula expositiva. 
 
Problematização 
Olá Professor/a! Apresente à turma o objetivo da aula: conceituar o movimento circular uniforme e 
definir as suas principais características. Comece a aula com uma pergunta disparadora sobre o 
movimento circular uniforme, também conhecido como MCU: qual a principal característica de um 
movimento denominado circular e uniforme? 
 
Desenvolvimento 

 
Comece a aula com a sala configurada com os alunos/as individualmente em suas carteiras. Faça a 
correção do exercício de tarefa da aula anterior (exercícios de números 6, 8, 12 e 15 das páginas 34 
a 37 do material didático) na lousa antes de dar início ao próximo tópico. 
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Professor/a, para proporcionar uma melhor compreensão sobre o movimento circular, utilize o 
simulador (link logo abaixo) como uma forma de demonstrar as características de um movimento 
circular e uniforme. 

 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_kruznice&l=pt  
 
Ressalte aos estudantes que inicialmente os gráficos não serão analisados, embora eles apareçam 
no simulador. 
 

Durante a análise, utilize especificamente o botão, rapidez (velocidade) para mostrar que a 
velocidade no MCU é constante em módulo, o que permite ao movimento ser periódico 
(caracterizado por período e frequência). Nesse processo, faça vários testes com diversos valores 
de período (dica: use os valores 1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 segundos) 
 
Em um segundo momento, explore com os/as estudantes como a aceleração se comporta nesse 
movimento, ressaltando que a componente tangencial da aceleração promove uma alteração no 
módulo da velocidade, deixando assim de ser um MCU e tornando-se um MCUV (Movimento 
Circular Uniformemente Variado). Permita que os/as estudantes possam realizar perguntas e 
forneça o espaço para que eles possam participar da aula. 
 
Conclusão 

  
Discuta as principais diferenças entre o movimento circular uniforme e o movimento circular 
uniformemente variado, mostrando que existe uma diferença considerável entre os dois 
movimentos. 
 
Tarefa de casa   

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_kruznice&l=pt
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Utilizar o simulador em casa para se habituar às definições e conceitos do movimento circular. 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_kruznice&l=pt  
 

Aula:  02 
 

Organização da turma  

 
Organize a sala para uma aula expositiva. 
 
 

Problematização 
O objetivo desta aula será aprofundar em alguns conceitos do movimento circular uniformemente 
variado (M.C.U.V.), analisar as equações e desenvolver um quadro com as fórmulas/relações 
matemáticas mais importantes. Comece a aula com uma pergunta disparadora sobre o conceito de 
radiano, que será revisado no início da aula: Quantos radianos temos em uma volta completa na 
circunferência? 
 
Desenvolvimento  

 
Inicie a aula com a sala configurada com os alunos/as individualmente em suas carteiras. Faça uma 
discussão sobre a tarefa da aula anterior (simulador de movimento circular), sobre a importância 
do estudo digital como algo adicional ao estudo em sala de aula. 

 
Professor/a, nessa aula, antes da análise das equações faremos uma breve revisão sobre o conceito 
de radiano, para isso utilize o simulador em anexo que traz uma ideia bastante lúdica de como 
explicar o que é o radiano, a unidade de medida da posição angular. 
 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_kruznice&l=pt
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https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mat_radian&l=pt  
 
Em seguida, transforme as equações do MUV em equações do MCUV, solicite aos estudantes que 
copiem as equações abaixo e identifique em uma tabela cada um dos símbolos e suas respectivas 
unidades de medida no SI (Sistema Internacional). 
  

 
Discuta com o grupo principalmente que o MCUV pode se dividir em dois tipos: ACELERADO e 
RETARDADO. Traga exemplos de situações reais de MCUV e pergunte aos estudantes se eles podem 
citar outras situações.  
 
 
Conclusão 

 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mat_radian&l=pt
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mat_radian&l=pt
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Recorde que o conceito de radiano deve estar sempre presente na memória para que as definições 
de movimento circular, principalmente sobre o espaço angular sejam claras. Também discuta sobre 
o fato de que no MCUV o conceito de período e frequência perdem o sentido, proporcione tempo 
para os estudantes façam essa reflexão apresentando exemplos, mesmo que hipotéticos. 
 
Tarefa de casa   
Assista ao vídeo que inicia uma discussão sobre o movimento circular, sobre a aceleração centrípeta 
e a centrífuga. 

 
https://youtu.be/bpFK2VCRHUs 
 

Aula:  03 
 

Organização da turma  

 
Organize a sala para uma aula expositiva. 
 
 

Problematização 
Professor/a, o objetivo desta aula é realizar alguns exercícios de fixação e de aplicação dos conceitos 
de movimento circular uniforme, e mostrar como as equações podem ser aplicadas nas soluções 
dos mais diversos problemas. Inicie a aula com uma pergunta disparadora: quais características do 
movimento circular podem ser identificadas no movimento dos planetas ao redor do Sol? 
 
 
Desenvolvimento  

 

https://youtu.be/bpFK2VCRHUs
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Inicie a aula com a sala configurada com os alunos/as individualmente em suas carteiras. Apresente 
novamente e faça uma discussão sobre o vídeo solicitado como tarefa antes de dar início ao próximo 
tópico. 
 

 
https://youtu.be/bpFK2VCRHUs 
 
 

Professor/a, trabalhe na aula inicialmente com os exercícios resolvidos da página 42 do material, 
como forma de estímulo para que os estudantes se acostumem a pesquisar por essas questões em 
momentos de estudo. Resolva as questões de números 1 e 2 que utilizam bastante a conversão de 
unidades de frequência, entre hertz e rpm.  

 
 

Após a resolução dos exercícios, e também como forma de usar/explorar ao máximo o material 
didático, mostre o código QR code da página 43 que fala sobre o furacão espacial. 

 
 
Conclusão 

 

https://youtu.be/bpFK2VCRHUs
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Após toda uma análise dos princípios e da teoria dos movimentos circulares, é hora de aprofundar 
na parte analítica deste tópico, por isso fazer os exercícios é fundamental para que os conceitos 
possam ser fixados. Discuta sobre essa importância com os estudantes nesse fechamento de aula. 
 
Tarefa de casa   
Resolver os exercícios de números 1, 2, 3 e 4 das páginas 43 e 44 do material (“Agora é a sua vez”). 
Essas são questões de movimento circular uniforme que serão corrigidas no início da próxima aula. 
São importantes para dar continuidade aos exercícios de movimento circular uniformemente 
variado na próxima aula. 
 

Aula:  04 - SEMANA 08 – 06/06 a 10/06 
 
 

Organização da turma  

 
Organize a sala para uma aula expositiva. 
 
 

Problematização 
Professor/a, o objetivo desta aula é realizar alguns exercícios de fixação e de aplicação dos conceitos 
de movimento circular uniformemente variado (MCUV), e mostrar como as equações podem ser 
aplicadas nas soluções dos mais diversos problemas. Comece a aula com uma pergunta disparadora: 
Diante da discussão ao final da aula anterior, se o movimento de translação da Terra ao redor do 
Sol fosse um MCUV acelerado, o que poderia acontecer ao longo dos anos? 
 
Desenvolvimento  

 
Inicie a aula com a sala configurada com os alunos/as individualmente em suas carteiras. Faça a 
correção dos exercícios de tarefa solicitados na aula anterior (exercícios de números 1, 2, 3 e 4 da 
página 43 do material - “Agora é a sua vez”) na lousa antes de dar início ao próximo tópico. 
 
Professor/a, nessa aula trabalhe com os estudantes métodos de resoluções de exercícios de 
movimento circular uniformemente variado (MCUV). Nesta etapa os exercícios de MCU e de MCUV 
serão trabalhados separadamente, e posteriormente os conceitos serão misturados. 
Resolva os dois exercícios abaixo na lousa para os/as estudantes como forma de aplicação do MCUV: 
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Proporcione ao final, um tempo para eventuais dúvidas e espaço para que os/as estudantes possam 
fazer perguntas. 
 
 
 
 
Conclusão 

 
Após toda uma análise dos princípios e da teoria dos movimentos circulares, é hora de aprofundar 
na parte analítica deste tópico, por isso fazer os exercícios é fundamental para que os conceitos 
possam ser fixados. Discuta sobre essa importância com os estudantes nesse fechamento de aula. 
 
Tarefa de casa   
Resolver os exercícios de números 30, 31, 32, 33 e 37 das páginas 94 e 95 do material “Maratona 
de Exercícios''. Essas são questões que serão corrigidas no início da próxima aula. 
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Aula:  05 
 

Organização da turma  

 
Organize a sala para uma aula em grupos. 
 
 

Problematização 
Professor/a, o objetivo desta aula será fazer uma revisão na parte inicial do assunto Movimentos 
Circulares, auxiliando na memorização e na definição de equações e conceitos. Comece a aula com 
uma pergunta disparadora: Quais as principais vantagens de se desenvolver um mapa mental 
manualmente sobre um determinado assunto? 
 
Desenvolvimento  

 
Inicie a aula com a sala configurada com os alunos/as individualmente em suas carteiras. Faça a 
correção dos exercícios solicitados na aula anterior (exercícios de números 30, 31, 32, 33 e 37 das 
páginas 94 e 95 do material “Maratona de Exercícios'') na lousa antes de dar início ao próximo 
tópico. 
 
Nesta atividade, o objetivo será desenvolver com os/as estudantes uma ferramenta importante de 
estudo, que auxilia na memorização e também proporciona suporte para uma pesquisa rápida. 
 

O objetivo será desenvolver mapas mentais de Movimentos Circulares. Para isso, organize os 
estudantes em grupos de 4 integrantes e permita que eles/as trabalhem a imaginação para a 
formatação do mapa mental que lhe for mais conveniente, utilizando todos os materiais disponíveis 
(canetinhas, lápis de cor, tesoura, cola, papéis coloridos, etc …). Neste trabalho, o professor/a 
deverá agir como um orientador do processo, e os/as estudantes como criadores/editores do seu 
próprio conteúdo. 
 
É importante que o mapa mental possa conter o maior número de informações possíveis, como 
fórmulas, gráficos, descrições, símbolos, unidades de medida … 
Para que esse objetivo seja atingido, seguem alguns exemplos para que o professor possa orientar 
e auxiliar os/as estudantes na confecção de seus trabalhos. 
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Fone: (11)  98218-8960 
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É importante salientar que outros exemplos podem ser obtidos na internet. 
 
Conclusão 

 
Discuta com a turma os resultados obtidos com os mapas mentais. Verifique qual a aplicabilidade, 
estimulando os alunos/as a pesquisarem o mapa mental sempre que necessário. Como dica 
estimule-os a manterem os mapas mentais em locais de fácil acesso em casa para momentos de 
estudo. 
 
Tarefa de casa   
Resolver os exercícios de números 38, 42, 43, 45 e 46 das páginas 95 e 97 do material “Maratona 
de Exercícios''. Essas são questões que serão corrigidas no início da próxima aula. 
 

 

SEMANA 09 – 20/06: REVISÃO PARA P2  

24/06 – APLICAÇAÇAO DA P2  

  

SEMANA 10 – 27/06 a 01/07: REVISÃO PARA REAVALIAÇÃO  

 

SEMANA 11 – 04/07 a 08/06: APLICAÇÃO DA REAVALIAÇÃO  

 



 
 

 

 
Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 

Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 

seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

GEOGRAFIA FLÁVIO 1º ANO A/B 18/04 a 08/07 2h/a 
 

EMENTA 2º BIMESTRE  

A Geografia é instrumento fundamental no entendimento do mundo ao nosso redor, é quem nos dá materialidade para 
localizar e situar fenômenos dos mais diversos. Ela percorre e participa como base ou fundamento de diversas pesquisas 
científicas, amplia o horizonte do conhecimento da terra e dos acontecimentos que nela existe ou existiram e ainda pode 
antecipar informações a respeito do futuro da população mundial e do planeta Terra. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

• Utilizar as linguagens cartográficas, gráficas e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de 
informações e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo 
as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

• Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos 
naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta. 

• Relacionar o clima no contexto sistêmico, identificar as principais características do clima assim como sua 
interferência na sociedade regional. 

 
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Apresentar de forma atrativa, dinâmica e reflexiva, o estudo do espaço geográfico em seus aspectos físicos e humanos, 
salientando a importância dos alunos como construtores e transformadores da sociedade, levando-os a uma investigação 
mais profunda e criacionista. 

 
DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

18/04 a 22/04 Processos geomorfológicos e sua 
influência nas atividades humanas: 

Dinâmicas Interna e Externa 
Módulo 01 

Aula 01: Nessa aula relembraremos conceito básicos já visto 
em anos anteriores, o importante é que os alunos 
compreendem que a Terra é um sistema, e que seus 
fenômenos não isolados. Fazer uma analogia ao motor do 
carro a sua complexidade usando a imagem da página 02 da 
apostila. 
Apresentação de vídeo sobre os efeitos e a forças dos 
movimentos internos da Terra, Explicação das principais 
partes da Terra e como elas estão correlacionadas com a 
formação do relevo terrestre e os tipos de rochas. 
CICLO das Rochas. Vídeo: 7min08s. Publicado pelo canal 
Casa das Ciências. 30 mai. 2012. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=QAdIgtaJnKc. Acesso em: 
02 fev. 2022. 
 
DRONE captura imagens incríveis de vulcão em erupção na 
Islândia. Vídeo: 1min44s. Publicado pelo canal BBC News 
Brasil. 25 mar. 2021. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Itr5x8Pli48. Acesso em: 
02 fev. 2022. 
 
G1. Mergulhador fotografa divisão entre placas tectônicas na 
Islândia. G1, 12 mai. 2011. Disponível em: 
https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2011/05/mergulhador-fotografa-divisao-entre-
placas-tectonicas-na-islandia.html. Acesso em: 02 fev. 2022. 
 
PLATE tectonics. Vídeo: 1min13s. Publicado pelo canal Geo 
Dharma. 03 set. 2010. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE. Acesso 
em: 02 fev. 2022. 
 
RICHARD, Jérémie. Islândia perfura vulcão para criar 
observatório subterrâneo de magma. Folha de São Paulo. 
Ciência, 28 nov. 2021. Disponível em:  
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2021/11/islandia-
perfura-vulcao-para-criar-observatorio-subterraneo-de-
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Muito Além do Ensino  
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magma.shtml?origin=folha. Acesso em: 02 fev. 2022.  
Aula 02: Explicação dos sismos e apresente a imagem da 
dinâmica das ondas sísmicas, na página 03, os métodos 
indiretos de observações do interior terrestre e destaque a 
ação dos vulcões. 
vídeo “Drone captura imagens incríveis de vulcão em erupção 
na Islândia” (https://www.youtube.com/watch?v=Itr5x8Pli48) e 
oriente para que se atentem às imagens. Após o vídeo, 
questione os/as estudantes sobre o que eles perceberam. 
Como é a força deste vulcão? Seria possível morar perto de 
um vulcão desses?  
Após o diálogo estabelecido, sistematize na lousa as 
geosferas e destaque as suas características. 
Análise em conjunto com os/as estudantes a imagem da 
estrutura interna da Terra e diferencie as suas classificações 
químicas e físicas. Compare esta imagem com o quadro da 
página 6 e faça a sua análise. 
Em seguida, trate da crosta terrestre, sistematizando na lousa 
a crosta continental e a oceânica. Explique o conceito da 
descontinuidade de Mohorovicic, bem como o princípio da 
isostasia. Faça uso da imagem na página 5 para explicar o 
princípio da isostasia. 
Explore as características do manto destacando sua 
temperatura, localização, composição e espessura. Faça uso 
da imagem na página 5 para explicar a relação entre o 
manto, o núcleo e a crosta. 
Sobre o núcleo, proceda da mesma forma e faça a analogia 
da sua composição com a dos meteoritos. Explique sobre o 
magnetismo da Terra e valorize a ação do núcleo diante da 
proteção dos seres vivos contra os ventos solares. 

25/04 a 29/04 Dinâmicas Interna e Externa Aula 01: Nesta aula o foco será sobre as placas tectônicas, o 
vulcanismo e os sismos. Dividir a sala em três grupos, para 
que eles desenvolvam em forma de seminário a 
apresentação de no máximo 5 minutos, essa atividade 
contribui para a seleção, organização e apresentação de 
informações, além de estimular a participação de atividades 
em equipe, cooperação e desenvolvimento da exposição oral. 

Distribua aos grupos: 
● Grupo 1: Oriente para que assistam ao vídeo “Plate 

tectonics” (https://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE)  

 

● Grupo 2: Leiam a reportagem: “Mergulhador fotografa 

divisão entre placas tectônicas na Islândia” 

(https://g1.globo.com/ciencia-e-

saude/noticia/2011/05/mergulhador-fotografa-divisao-entre-

placas-tectonicas-na-islandia.html). Caso não possua recurso 

tecnológico, ofereça a reportagem impressa. 

 

● Grupo 3: Leiam a reportagem: Reportagem “Islândia 

perfura vulcão para criar observatório subterrâneo de 

magma” 

(https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2021/11/islandia-

perfura-vulcao-para-criar-observatorio-subterraneo-de-

magma.shtml?origin=folha). Caso não possua recurso 

tecnológico, ofereça a reportagem impressa. 

Finalizar a aula com uma conversa coletiva sobre os 

assuntos tratados e procure tirar as dúvidas conceituais que 

possam surgir. 

 

Aula 02: Nesta aula vamos tratar das rochas e minerais, e 
fechar o bloco de aulas sobre a dinâmica interna da Terra. 
Para promover a problematização, questione os/as 
estudantes: 

● Observe ao seu redor os produtos que utilizamos. 

Veja a estrutura das janelas, o vidro, anéis e 

correntes, as paredes e pense: qual é a origem das 

https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2021/11/islandia-perfura-vulcao-para-criar-observatorio-subterraneo-de-magma.shtml?origin=folha
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matérias-primas utilizadas nesses produtos? 

Explicação sobre a função social e econômica que as rochas 
e os minerais possuem para a sociedade. No quadro, 
diferencie rocha de mineral e solicite que copiem em seus 
cadernos. 
Exiba o vídeo “Ciclo das rochas” 
(https://www.youtube.com/watch?v=wLIzDKr7zj0).  
Após a exibição do vídeo, promova uma conversa coletiva 
sobre a origem e o processo de transformação das rochas. 
Para aguçar a conversa, faça perguntas como:  

• Quanto tempo demora para uma rocha se formar? 

• Quais são os fatores que transformam as rochas?  

• O que acontece com as rochas que são expostas ao 
calor, frio, chuva, neve e vento ao longo de milhões 
de anos?  

• O que são rochas sedimentares? De onde vem os 
sedimentos?  

• Como os oceanos e os rios ajudam a transformar as 
rochas?  

• O que são rochas metamórficas?  
Após a conversa, reforce a aplicação das rochas e dos 

minerais na exploração econômica em diferentes contextos. 
02/05 a 06/05 Processos geomorfológicos e sua 

influência nas atividades humanas: 
Relevo 

Vídeo:  
SÉRIE DE REPORTAGEM mostra como funciona a 
exploração de minério na Amazônia. Vídeo: 06min08s. Jornal 
da Globo, Globoplay. 18 mai. 2020. Disponível em: 
https://globoplay.globo.com/v/1265905/. Acesso em: 09 fev. 
2022. 
Aula 01: Esta aula tem como objetivo reconhecer diferentes 
formas de relevo e analisar os diferentes fatores externos que 
atuam sobre ele. 
Leitura com os alunos grifando partes mais relevantes do 
relevo terrestre, formas, intemperismos, agentes 
modeladores, elementos que atuam na superfície da Terra. 
Explicar a atuação dos diferentes agentes externos e 
sistematize na lousa. Explique que não há uma ordem ou 
uma sequência definida para a transformação do relevo e que 
para cada lugar do planeta, as ações do vento, da chuva, 
mares e oceanos e dos rios atuam de uma forma diferente. 
Reforce que o relevo não é um produto acabado, mas que 
está em constante transformação através das formas 
endógenas e exógenas. Faça uso das imagens das páginas 
14 e 15 para explorar a paisagem. Pergunte aos estudantes 
como seria o clima nessas áreas e como o tempo poderia 
atuar sobre esses relevos, e permita com que se expressem. 
Faça uso do box da página 14 para diferenciar o 
intemperismo químico e o intemperismo físico e construa um 
croqui na lousa, exemplificando a sua atuação. 
 
Aula 02: Você conhece os tipos de solo? Super resumo em 3 
minutos. Vídeo: 03min33s. Publicado pelo canal UpGeo – 
Atualidades. 16 mar. 2020. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=tICfSnZpAJ8. Acesso em: 
09 fev. 2022. 
 
Apresentação dos horizontes de um perfil de Solos. Vídeo: 
04min31s. Publicado pelo canal Garota Ciência do Solo. 15 
ago. 2019. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=75CWjXMyPUg. Acesso 
em: 09 fev. 2022.  
 
Degradação do solo. Vídeo: 03min40s. Publicado pelo canal 
Aprendendo Ciências. 26 jun. 2020. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=p8ucewKmEOA. Acesso 
em: 09 fev. 2022. 
 
Dividir a Sala em três grupos, após os vídeos cada grupo terá 

https://www.youtube.com/watch?v=wLIzDKr7zj0
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um cartão de pergunta para a próxima equipe, e assim 
sucessivamente, até fechar o ciclo. 
Cartão de perguntas: 

1. Qual é o melhor tipo de solo para as plantações? 

Arenoso, argiloso ou humífero/orgânico? 

2. Faça um croqui e diferencie as características dos 

horizontes O, A, B, C e R. 

3. Como ocorre o processo natural de erosão e a 

potencialização pelo ser humano? 

4. Como a mata ciliar pode proteger o solo? 

5. Explique a diferença entre laterização, salinização e 

desertificação. 

6. Cite exemplos de como as ações antrópicas podem 

modificar o relevo? 

Após concluir todas as rodadas, proceda a correção coletiva 
das questões e tire as dúvidas que possam surgir. 

09/05 a 13/05 Processos geomorfológicos e sua 
influência nas atividades humanas: 

Relevo 

Aula 01: Nesta aula vamos tratar da exploração econômica 
da crosta terrestre, com o foco na mineração. Pergunta: 

● Sabemos que os recursos minerais são 

extremamente importantes para a construção de 

praticamente tudo o que usamos. Porém, a 

exploração dos minérios também causa vários 

impactos. Vocês podem apontar algum tipo de 

impacto promovida extração de recursos minerais? 

Justifique. 

Reforçar a necessidade econômica da exploração mineral e 
diga que a atividade da mineração é histórica (inclusive com 
registros em cavernas). Explorar a construção dos 
instrumentos metálicos que substituíram os instrumentos 
produzidos com pedaços de rochas e contextualize a 
mineração pós século XVI. 
Exiba o vídeo “Série de reportagem mostra como funciona a 
exploração de minério na Amazônia” 
(https://globoplay.globo.com/v/1265905/)  
Após a exibição do vídeo, promova uma conversa coletiva 
perguntando a opinião dos estudantes. Estimule a conversa 
fazendo perguntas como:  

• Quais são os problemas da mineração na região 
amazônica? O que acontece com a floresta?  

• Como a mineração ajuda no desenvolvimento 
econômico das pessoas e da região?  

Em seguida, aponte o gráfico da página 21 e explore a 
situação da mineração no Brasil. 
Leitura com os alunos, do box “saiba mais” da página 22. 

Após a leitura, pergunte se já tinham ouvido falar do coltan e 

permita com que se expressem. Reforce a questão dos 

trabalhos nas minas e a exploração desta mão de obra, 

diante do mercado tecnológico. 

16/05 a 20/05 Revisão de conteúdo já estudado. 
Semana de avaliação 1 

Aula 01: Correção de atividades anteriores em sala com os 
alunos, explicando os exercícios revisando para P1. 
 
Aula 02: Aplicação de avaliação. 

23/05 a 27/05 Correção de avaliação Correção coletiva com gabarito em sala, destacando os 
pontos positivos, tirando dúvidas e explicado as questões que 
tiverem menor porcentagem de acerto, 

30/05 a 03/06 Climatologia – Movimentos da Terra e 
Dinâmicas Climáticas. 

Aula 01: Esta aula tem como objetivo compreender os 
elementos básicos da climatologia. Nesse sentido, os estudos 
começarão pela prática das movimentações da Terra, 
passando pelos outros fatores que influenciam o clima e a 
relação Homem X Clima. 
Leitura com os alunos grifando partes mais relevantes da 
dinâmica da Terra, incidência da luz solar e os elementos que 
atuam na atmosfera da Terra. Explicar que a ciência procura 
investigar a relação entre o clima e a sociedade, como uma 
influência no outro e que essa construção é histórica. Abordar 

https://globoplay.globo.com/v/1265905/


a observação do clima pelos egípcios, caldeus, chineses e 
gregos e discorra sobre a atuação dos gregos sobre as 
noções de climatologia. 
Faça uso da imagem da página 25 para explicar o movimento 
de translação e explique como este movimento, alinhado ao 
eixo de inclinação da Terra, influência sobre os climas. Para 
se aprofundar sobre o movimento de translação, leia em voz 
alta o box “saiba mais”, sobre o ano bissexto. Pergunte se 
ficou alguma dúvida sobre este item. Caso tenha ficado 
alguma dúvida sobre este primeiro tópico, procure saná-la. 
Retome o movimento de translação da Terra para explicar 
sobre as estações do ano. Faça um esquema no quadro 
diferenciando os equinócios e solstícios e aponte as estações 
correspondentes. Utilize o globo terrestre para exemplificar a 
explicação. 
Atuação das correntes marítimas sobre o clima e explique 
como ela se relaciona com o movimento de rotação, com a 
inclinação da Terra e com os relevos oceânicos (como foi 
tratado no capítulo anterior). 
Em seguida, conduza a explicação da classificação dos 
climas, utilizando os climogramas disponíveis nas páginas 28, 
29, 30 e 31. 
Por fim, conduza a leitura do mapa da página 32 para 
explicar sobre os “vazios demográficos” e explique como o 
clima influencia na distribuição da população pelo planeta. 
 
Aula 02: Pergunte aos alunos a diferença entre tempo e 
clima, e permita com que se expressem. Após apresentar 
suas hipóteses, conceitue no quadro o clima e o tempo e 
explique sobre os elementos climáticos que incidem sobre o 
tempo (faça uso do quadro “saiba mais” para explorar esses 
elementos. 
Explique a importância histórica da força dos ventos globais e 
regionais. Conceituar o anticiclone e ciclone, ventos alísios 
dos contra-alísios.  
Por fim, proceda à análise do mapa das zonas climáticas da 
Terra, na página 38. É esperado que os alunos consigam 
compreender as zonas climáticas e relacionar com a 
explicação que já foi tratada. 

06/06 a 10/06 Dinâmicas Climáticas. Aula 01: Analisar a influência do clima sobre a economia e 
sobre a saúde. Para isso, vamos utilizar a estratégia dos 
“Desafios Imersivos”. Essa estratégia oferece ao estudante a 
oportunidade de resolver um problema por meio de uma 
situação concreta, devendo assumir um papel e tomar 
decisões.  
Explicar que os objetivos desta aula é compreender a 
influência do clima sobre a economia e sobre a saúde e os 
objetivos pedagógicos da proposta. Pergunta: 

● Como o clima pode interferir na economia dos 

países?  

● E como pode influenciar na saúde das pessoas?  

Você foi eleito/a para o cargo de prefeito/a na sua cidade e 
terá dois assessores diretos. Sua posse aconteceu este ano, 
no dia 01 de janeiro e, por isso, estamos no verão. Porém, 
cada lugar é um lugar e o clima se manifesta de diferentes 
formas em diferentes lugares. Considerando as 
características do clima na sua cidade, identifique apenas 
uma das consequências sanitárias de acontecimentos ligados 
aos extremos climáticos (página 43) e proponha uma forma 
de atuação da prefeitura que tenha como objetivo prevenir 
essas consequências.  
Para isso, após escolher essa consequência, faça uma 
pesquisa rápida na internet sobre os dados disponíveis da 
sua região, antes de construir seu plano. 

1. Entregue a situação problema para o grupo. 

2. Destine um tempo de 20 minutos para que resolvam 

o problema. 



3. Após este tempo, conduza a apresentação das 

propostas. 

Concluir a aula com uma conversa coletiva sobre as 

propostas, relacionando aos conteúdos estudados. 

 

Aula 02: Reserva essa aula para conclusão de atividade 

da aula anterior. 
13/06 a 17/06 Semana de avaliação 2 Aula 01: Correção de exercícios da apostila didática e 

revisão de conteúdo. 
Aula 02: Aplicação de avaliação 2 

20/06 a 24/06 Vegetação Aula 01: Separar a sala em grupo e distribuir os temas para 
cada equipe que vão elaborar o seminário. 
 
Aula 02: Apresentação de trabalhos, sendo avaliado o 
domínio do aluno sobre o conteúdo preparado, a didática 
ficando livre do grupo. 

27/06 a 01/07 Apresentação de trabalhos sobre 
Vegetação. 

Correção coletiva no quadro de exercícios anteriores. 
Reserva de tempo para finalização de apresentação se assim 
houver necessidade. 

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

P1 – 2º Bim (10,0) – Módulo 01 – Processo geomorfológico e sua influência nas atividades humanas. 
P2 –2º Bim (10,0) – Módulo 02 - Climatologia (Apresentação de seminários). Trabalho em grupo, mas nota individual. 
Tarefas - 2º Bim (10,0) = Tarefas pelo E-class (01 por semana) e atividades em sala, partição do aluno. 
Simulado Extra – (0,5). 
Simulado Bônus – (1,0). 
Reavaliação – 2º Bim (10,0) =Todos o conteúdo durante o bimestre. (20 questões objetivas) 

OBS: Este cronograma está sujeito a alteração, dependendo da dinâmica da turma e algumas atividades 
complementares. 
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Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 

seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

LITERATURA ANA PAULA SILVA DE LIMA 1º ANO 18/04 à 08/07/2022 1h/a 
 

EMENTA 2º BIMESTRE  

Os conteúdos do ensino de Literatura introduzem a uma análise dos conceitos manifestados na amplidão do seu sentido 
ideológico e o contexto sócio histórico cultural de hoje, priorizando a leitura e despertando um espírito indagador através 
dos textos e obras literárias desenvolvidas em seus dados períodos. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

➢ Possibilitar habilidades de análise, interpretação e crítica de textos literários. 

➢ Apresentar através da leitura as primeiras manifestações artísticas que acompanham o fazer literário ao 
longo da história. 

➢ Perceber a literatura e sua importância para a formação cidadã, artística e cultural.  
 

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

O exercício do pensamento é o principal meio para o fortalecimento do intelecto, de modo que o texto literário será sempre um objeto 
sobre o qual o aluno deverá se debruçar, a fim de refletir de forma crítica, com um profundo espírito investigativo. Enquanto 
pesquisador, estará em constante crescimento e a ação reflexiva se tornará uma ferramenta facilitadora do aprendizado. 

 

DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

18/04 a 22/04 Início do 2.º Bimestre Revisão da PS- 1.º Bimestre 

25/04 a 29/04  
Módulo 1- Trovadorismo Português 
Pág. 58-69 
 
Módulo 1 – Humanismo.  
Pág. 70-76 

Power point explicativo referente ao módulo 1: Trovadorismo e 
Humanismo. 
 
Resumo no caderno: Trovadorismo português- postar no e-
class. 
 
Trazer paradidático em todas as aulas - Iracema/José de 
Alencar 

02/05 a 06/05  
Módulo 1- Trovadorismo Português 
Pág. 58-69 
 
Módulo 1 – Humanismo.  
Pág. 70-76 
 
IRACEMA – JOSÉ DE ALENCAR 

 
Estudo através de exposição dialogada com leitura das 
atividades da apostila. 
 
Resumo no caderno: Humanismo- postar no e-class. 
 
15 min. Apresentação e comentário do livro paradidático para 
dar início a leitura da obra IRACEMA – JOSÉ DE ALENCAR. 
Apontamento no caderno. 
Pedido de resumo com pesquisa de análise da obra para 
10/06/2022. 

09/05 a 13/05 Módulo 1- Trovadorismo Português 
Pág. 58-69 
 
Módulo 1 – Humanismo.  
Pág. 70-76 
 
IRACEMA – JOSÉ DE ALENCAR 

 
Estudo através de exposição dialogada com leitura das 
atividades da apostila 
 
 
10 min. IRACEMA – JOSÉ DE ALENCAR. Apontamento no 
caderno. 

16/05 a 20/05 Avaliações (P1) do 2º Bimestre Avaliações (P1) do 2º Bimestre 

 23/05 a 27/05  Módulo 2 – Classicismo. 
Pág. 77-85 
 
Módulo 2- Quinhentismo 
85-86 
 
IRACEMA – JOSÉ DE ALENCAR 

Anotações e esclarecimento do módulo 2: Classicismo e 
Quinhentismo.  
 
Resumo no caderno: Classicismo- postar no e-class 
 
10 min. IRACEMA – JOSÉ DE ALENCAR. Apontamento no 
caderno. 

30/05 a 03/06 Módulo 2 – Classicismo. 
Pág. 77-85 
 
Módulo 2- Quinhentismo 
85-86 

Estudo através de exposição dialogada com leitura das 
atividades da apostila. 
 
 
Resumo no caderno: Quinhentismo- postar no e-class. 
 
10 min. IRACEMA – JOSÉ DE ALENCAR. Apontamento no 



caderno. 

06/06 a 10/06  
IRACEMA – JOSÉ DE ALENCAR  

Power point explicativo e atividades da apostila para 
compreensão do módulo. 
 
Entrega na orientação em 08/06/2022 do RESUMO com 
CONCLUSÃO-análise crítica da obra “IRACEMA – JOSÉ DE 

ALENCAR”. 
Obs.: Trabalho com CAPA, ÍNDICE, INTRODUÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO, CONCLUSÃO E BIBLIOGRAFIA.  

13/06 a 17/06  
IRACEMA – JOSÉ DE ALENCAR 

Finalização de leitura e análise da obra “IRACEMA – JOSÉ DE 

ALENCAR”. 
 

20/06 a 24/06 Avaliações (P2) do 2º Bimestre Avaliações (P2) do 2º Bimestre 

27/06 a 01/07 Revisão Bimestral.  Revisão Bimestral. 

04/07 a 08/07 AVALIAÇÃO (PS)- 2º Bimestre AVALIAÇÃO (PS) E FIM DO 2.º BIMESTRE 
 

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

P1 (10) = CPB – Módulos 1: Literatura Medieval. 
P2 (10) =CPB – Módulo 2: Classicismo e Quinhentismo 
                          Paradidático: Iracema- José de Alencar 
 
Tarefas (5,0) = Sarau musical de Literatura 
             (2,5) = RESUMO com CONCLUSÃO-análise crítica da obra “IRACEMA – JOSÉ DE ALENCAR”. Trabalho com 
CAPA, ÍNDICE, INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, CONCLUSÃO E BIBLIOGRAFIA.             
             (2,0) = Atividades, pesquisas ou apontamentos pedidos em sala. 
 
Simulado Extra= 0,5 
Simulado Bônus= 1.0 

 


