
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

PLANO DE ENSINO / 2016 

Disciplina: BIOLOGIA  (Núcleo Básico)                                                                                                                      Departamento: BIOLOGIA 

Nível: Ensino Médio                          Série: 2ª                                Turma(s) – A e B                                                  Ano letivo: 2016 

Professora responsável: Drª Maria Izabel Barnez Pignata 

Carga horária anual: 80 horas-aula por turma                                Carga horária semanal: 02 horas-aula por turma       

Ementa  
O ensino de Biologia deverá permitir a contextualização de conhecimentos e produzir vivências que transportem o aluno ao 
cerne dos problemas que geram conhecimento, ajudando-o a desenvolver hábitos de que necessita para tornar-se capaz de 
pensar e tomar decisões como cidadão consciente e imbuído na construção de uma sociedade mais justa. 

Objetivos  

A Biologia no Ensino Médio pretende levar o aluno a compreender a importância social, cultural e científica da Biologia através 
do conhecimento de suas inúmeras aplicações; vivenciar a metodologia experimental que caracteriza a Biologia, promovendo o 
desenvolvimento de suas habilidades de observação, investigação, análise e interpretação; dominar conceitos e princípios 
fundamentais da Biologia, a partir de aprendizagem significativa, com a compreensão real dos processos e fenômenos biológicos, 
evitando a memorização.  

Conteúdo 

CORPO HUMANO - GENÉTICA – EVOLUÇÃO       

Estratégias  metodológicas 

Aulas expositivas, com a participação dos alunos nas discussões; 2. utilização de recursos audiovisuais: data-show, filmes; 3. 
excursões pedagógicas, aulas de campo e laboratório, com elaboração de relatórios; 4. seminários; 5. trabalhos em grupo; 6. 
pesquisas em livros, revistas especializadas e de divulgação, jornais, Internet e junto à comunidade; 7. elaboração de mapas 
conceituais; 8. jogos e brincadeiras (atividades lúdicas). 

Interdisciplinaridade 

Possível  integração de conteúdos com as disciplinas  Química, Física, Português, Linguas Estrangeiras, Artes, Educação Física, História, 
Geografia, Sociologia e Filosofia. 

Avaliação 

A avaliação será feita de acordo com a proposta pedagógica do CEPAE, valorizando o aluno em todos os seus aspectos e 
particularidades: avaliações escritas, individuais e sem consulta, apresentações orais, participação nas aulas, resolução de tarefas, 
entrega de relatórios; assiduidade e pontualidade nas aulas e na entrega de tarefas; desempenho nos exames simulados; auto-
avaliação; acompanhamento dos alunos com dificuldade, através de atendimento diferenciado, no período vespertino. 

Bibliografia 
AMABIS, J.M.; MARTHO, G. R. Biologia - Biologia das células. v. 2. 3. ed.  São Paulo: Moderna, 2010. 
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R.   Fundamentos da Biologia moderna. V. único. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2008.     
ARROYO, M. G. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2011. 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais – Ensino Médio: Ciências da Natureza, Matemática e Suas Tecnologias.  Brasília: MEC/SEMT, 
1999. 
BRASIL. Cadernos: Juventude, saúde e desenvolvimento. v.1. Brasília: MS/SPS, 1999. 
FELTRIN, A.E. A inclusão social na escola: quando a pedagogia se encontra com a diferença. São Paulo: Paulinas, 2005. 
LOPES, S.; ROSSO, S. Bio. V.2. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

         MALDONATO, M.  A mente plural – Biologia, evolução e cultura. São Paulo: Unimarco, 2005. 
MOLL, J. (Org.). et al. Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços educativos. Porto Alegre: Penso, 
2012.   

          REVISTA CIÊNCIA HOJE ON LINE. São Paulo: Instituto Ciência Hoje. Disponível em: http://www.cienciahoje.uol.com.br 
REVISTA NOVA ESCOLA. São Paulo: Abril. Disponível em: http://www.revistaescola.abril.com.br  

         SOUZA, A. C. de et al. (Orgs.). A escola contemporânea: uma necessária reinvenção. Florianópolis: NUP/CED/UFSC, 2011. 
         Outros:  Livros de Biologia atuais, revistas , material da Internet etc. 

               Goiânia, 22 de março de 2016. 

 

              
Profª Drª Maria Izabel Barnez Pignata                                          Profª MS. Ana Maria da Conceição Silva                 
        (Professora responsável)                         (Coordenadora do Deptº de Biologia) 
                                                                                                                                                                  
       

http://www.cienciahoje.uol.com.br/
http://www.revistaescola.abril.com.br/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E

ENSINO MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2016

Disciplina: TEATRO Departamento: ARTES
Nível: FUNDAMENTAL Série:          2º           Turma: A/B
CH anual: CH semanal: 1 h/a
Prof. (a) responsável: Dra. Simone Aparecida dos Passos

Ementa: 

História da arte e história do teatro. Elaboração de projetos. Dramaturgia: Hamlet de
William Shakespeare. Crítica de teatro. O teatro e as outras linguagens artísticas. 

Objetivos: 

 * Estudar e pesquisar elementos da história do teatro brasileiro e inglês;

 * Experimentar a linguagem teatral associada a outras linguagens
artísticas em atividades individuais e em grupos;
 * Desenvolver uma experiência sensível e inventiva;
 * Realizar produções artísticas individuais e coletivas; 
 * Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de
arte em suas múltiplas linguagens e os seus profissionais;
 * Apreciar e analisar produtos artísticos compreendendo-os em sua
diversidade histórico-cultural;

Metodologia: 

O curso de teatro do segundo ano do ensino médio terá como metodologia aulas
teóricas e práticas sobre o conteúdo teatral, leituras, pesquisas, apreciação de
vídeos, entre outras atividades que visam incentivar o (a) aluno (a) a conhecer,
investigar, discutir, experimentar, produzir e fruir arte na escola.

Conteúdos: 

 A arte na escola: artes visuais, dança, música e teatro
 Produção: Elaboração de Projeto 
 Produção: Comunicação
 Produção: Crítica de arte Produção: Escrita de roteiro 
 Produção: Encenação





Material didático: 
01 pasta (grampo papelão preta)
01 meia (antiderrapante)

Avaliação: 

A avaliação no curso de teatro do sétimo ano do ensino fundamental será feita
observando-se (1) a frequência às aulas, (2) a participação em sala de aula, (3) a
realização dos trabalhos de pesquisa, (4) a leitura de textos, (5) a capacidade de
trabalho em grupo, (6) as provas escritas, (7) a organização de um portifólio (8) a
memorização de texto teatral e (9) a encenação. Os procedimentos avaliativos são de
cunho qualitativo respeitando as potencialidades individuais do aluno (a). Da média
de conceitos obtidos em cada tipo de trabalho desenvolvido será elaborado o
conceito da escala. Ao final do curso, o (a) aluno (a) deve apresentar conhecimentos
básicos dos conteúdos trabalhados e uma produção relativa ao programa. 

Referências: 

MENDONÇA, B. H. C. de. O teatro explicado a meus filhos. São Paulo: Agir, 2008
MENDONÇA, B. H. C. de. Shakespeare o que as peças contam. Rio de Janeiro:
Edições de Janeiro, 2014
PAVIS, P. Dicionário de Teatro. [Tradução para a língua portuguesa sob a direção de
J. Guinsburg e Maria Lúcia Pereira]. São Paulo: Perspectiva, 2008.
SHAKESPEARE, W. Hamlet. Porto Alegre: L&PM, 2001



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO

MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2016

Disciplina: BIOLOGIA  (Núcleo Básico) Depto: BIOLOGIA
Nível: Ensino Médio                          Série: 2ª                                Turma(s) – A e B
                Ano letivo: 2016
Professoras responsáveis:  Maria Izabel Barnez Pignata
Carga horária anual: 80 horas-aula por turma                                Carga horária semanal: 02 horas-aula
por turma      
Ementa 
O ensino de Biologia deverá permitir a contextualização de conhecimentos e produzir vivências que
transportem o aluno ao cerne dos problemas que geram conhecimento, ajudando-o a desenvolver hábitos
de que necessita para tornar-se capaz de pensar e tomar decisões como cidadão consciente e imbuído na
construção de uma sociedade mais justa.
Objetivos
A Biologia no Ensino Médio pretende levar o aluno a compreender a importância social, cultural e
científica da Biologia através do conhecimento de suas inúmeras aplicações; vivenciar a metodologia
experimental que caracteriza a Biologia, promovendo o desenvolvimento de suas habilidades de
observação, investigação, análise e interpretação; dominar conceitos e princípios fundamentais da
Biologia, a partir de aprendizagem significativa, com a compreensão real dos processos e fenômenos
biológicos, evitando a memorização.
Conteúdo
 O CORPO HUMANO – GENÉTICA – EVOLUÇÃO      
Estratégias  metodológicas
Aulas expositivas, com a participação dos alunos nas discussões; 2. utilização de recursos audiovisuais:
data-show, filmes; 3. excursões pedagógicas, aulas de campo e laboratório, com elaboração de relatórios;
4. seminários; 5. trabalhos em grupo; 6. pesquisas em livros, revistas especializadas e de divulgação,
jornais, Internet e junto à comunidade; 7. elaboração de mapas conceituais; 8. jogos e brincadeiras
(atividades lúdicas).
Interdisciplinaridade
Possível  integração de conteúdos com as disciplinas  Química, Física, Português, Linguas Estrangeiras,
Artes, Educação Física, História, Geografia, Sociologia e Filosofia.
Avaliação
A avaliação será feita de acordo com a proposta pedagógica do CEPAE, valorizando o aluno em todos os
seus aspectos e particularidades: avaliações escritas, individuais e sem consulta, apresentações orais,
participação nas aulas, resolução de tarefas, entrega de relatórios; assiduidade e pontualidade nas aulas e
na entrega de tarefas; desempenho nos exames simulados; auto-avaliação; acompanhamento dos alunos
com dificuldade, através de atendimento diferenciado, no período vespertino.
Bibliografia
AMABIS, J.M.; MARTHO, G. R. Biologia - Biologia das células. v. 2. 3. ed.  São Paulo: Moderna,

2010.
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R.  Fundamentos da Biologia moderna. V. único. 4. ed. São Paulo:
Moderna, 2008.    
ARROYO, M. G. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2011.
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais – Ensino Médio: Ciências da Natureza, Matemática e Suas
Tecnologias.  Brasília: MEC/SEMT, 1999.



BRASIL. Cadernos: Juventude, saúde e desenvolvimento. v.1. Brasília: MS/SPS, 1999.
FELTRIN, A.E. A inclusão social na escola: quando a pedagogia se encontra com a diferença. São
Paulo: Paulinas, 2005.
LOPES, S.; ROSSO, S. Bio. V.2. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
         MALDONATO, M.  A mente plural – Biologia, evolução e cultura. São Paulo: Unimarco, 2005.
MOLL, J. (Org.). et al. Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços
educativos. Porto Alegre: Penso, 2012.  

REVISTA CIÊNCIA HOJE ON LINE. São Paulo: Instituto Ciência Hoje. Disponível em:
http://www.cienciahoje.uol.com.br
REVISTA NOVA ESCOLA. São Paulo: Abril. Disponível em: http://www.revistaescola.abril.com.br
         SOUZA, A. C. de et al. (Orgs.). A escola contemporânea: uma necessária reinvenção.
Florianópolis: NUP/CED/UFSC, 2011.
         Outros:  Livros de Biologia atuais, revistas , material da Internet etc.

               Goiânia,  20 de janeiro  de 2016.

   Profª Drª Maria Izabel Barnez Pinata                    Profª MS. Ana Maria da Conceição Silva           

            -Professoras responsável-                                                      Chefe do Depto de Biologia                         

http://www.cienciahoje.uol.com.br/
http://www.revistaescola.abril.com.br/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2016

Disciplina: Filosofia Departamento: Filosofia

Nível: Ensino Médio Série: 2º                  Turma: A
CH anual: 80 CH semanal: 2 hs/a
Prof(a) responsável: Evandson Paiva Ferreira

Ementa: A razão humana e a sua expressão na Filosofia e nas Ciências. As diferentes
formas de conhecer. As Ciências da Natureza e as Ciências Humanas. A crise da razão no
século XX.

Objetivos: 
 Pensar a razão como criação histórica.

 Ler significativamente textos filosóficos, articulando-os a outros aspectos da

vida humana.

 Ler filosoficamente textos de outras estruturas e registros.

 Pensar rigorosa e criticamente, superando a pobreza e banalização da cultura.

 Compreender a realidade; situar-se nela como sujeito crítico; e realizar

escolhas conscientes. 

Metodologia: Aulas expositivas, discussão de textos, produção de textos filosóficos.

Conteúdos: 
1ª Escala 

I – A RAZÃO E A VERDADE
 As diferentes formas de conhecer

 O conhecimento como um problema filosófico



II – O CONHECIMENTO
 A ideologia

2ª Escala
 A lógica

 A busca da verdade

 Ciência e modernidade.

3ª Escala

III – FILOSOFIA E CIÊNCIA
 A crise da razão.

 Ciência, tecnologia e valores

 Ciência e história: idade média e modernidade – a revolução científica

4ª Escala

IV – A CIÊNCIA E SEUS MÉTODOS
 As ciências da Natureza

 As ciências humanas

 Os limites da razão.

Material didático: Livro didático, textos filosóficos, recursos audiovisuais.

Avaliação: Provas escritas discursivas; análise e produção de textos; artigos de
jornais, revistas e sites; seminários; relatórios.

Referências: 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena. Filosofando: introdução à filosofia.
5. ed. São Paulo: Moderna, 2013.

___. Temas de Filosofia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1998.

CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. São Paulo: Atual, 2002.

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 12. Ed. São Paulo: Ática, 1999.

FEITOSA, Charles. Explicando a filosofia com a arte. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. 

GALLO, Sílvio. Ética e cidadania. Campinas: Papirus, 2003.

___. Filosofia: experiência do pensamento. São Paulo: Scipione, 2014.

MAYER, Sérgio. Filosofia com jovens. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.



SÁTIRO, Angélica; WENSCH, Ana Miriam. Pensando melhor. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2016

Disciplina: Filosofia Departamento: Filosofia

Nível: Ensino Médio Série: 2º                  Turma: B
CH anual: 80 CH semanal: 2 hs/a
Prof(a) responsável: Fabrício David de Queiroz

Ementa: A razão humana e a sua expressão na Filosofia e nas Ciências. As diferentes
formas de conhecer. As Ciências da Natureza e as Ciências Humanas. A crise da razão no
século XX.

Objetivos: 
 Pensar a razão como criação histórica.

 Ler significativamente textos filosóficos, articulando-os a outros aspectos da

vida humana.

 Ler filosoficamente textos de outras estruturas e registros.

 Pensar rigorosa e criticamente, superando a pobreza e banalização da cultura.

 Compreender a realidade; situar-se nela como sujeito crítico; e realizar

escolhas conscientes. 

Metodologia: Aulas expositivas, discussão de textos, produção de textos filosóficos.

Conteúdos: 
1ª Escala 

I – A RAZÃO E A VERDADE
 As diferentes formas de conhecer

 O conhecimento como um problema filosófico



II – O CONHECIMENTO
 A ideologia

2ª Escala
 A lógica

 A busca da verdade

 Ciência e modernidade.

3ª Escala

III – FILOSOFIA E CIÊNCIA
 A crise da razão.

 Ciência, tecnologia e valores

 Ciência e história: idade média e modernidade – a revolução científica

4ª Escala

IV – A CIÊNCIA E SEUS MÉTODOS
 As ciências da Natureza

 As ciências humanas

 Os limites da razão.

Material didático: Livro didático, textos filosóficos, recursos audiovisuais.

Avaliação: Provas escritas discursivas; análise e produção de textos; artigos de
jornais, revistas e sites; seminários; relatórios.

Referências: 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena. Filosofando: introdução à filosofia.
5. ed. São Paulo: Moderna, 2013.

___. Temas de Filosofia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1998.

CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. São Paulo: Atual, 2002.

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 12. Ed. São Paulo: Ática, 1999.

FEITOSA, Charles. Explicando a filosofia com a arte. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. 

GALLO, Sílvio. Ética e cidadania. Campinas: Papirus, 2003.

___. Filosofia: experiência do pensamento. São Paulo: Scipione, 2014.

MAYER, Sérgio. Filosofia com jovens. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.



SÁTIRO, Angélica; WENSCH, Ana Miriam. Pensando melhor. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
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PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2016 

 
 

Disciplina:  Física Departamento: Física 
 

Nível: Ensino Médio Série:       2ª               Turmas: A e B 
CH anual: 120 horas CH semanal: 3 horas-aula 
Prof(a) responsável: Leonardo Bruno Assis Oliveira 
Ementa:  
 
Temperatura. Calor. Termodinâmica. Óptica Geométrica. Ondulatória. 
  

Objetivos:  
 
O contexto do ensino de física no ensino médio, em especial para a ementa 
proposta neste curso, espera-se que o aluno, ao final do curso, deverá ser 
capaz de: 
 

a) Analisar dois princípios importantes: o da conservação da 
energia e o da conservação da quantidade de movimento, bem 
como deverá entender as noções de potência e rendimento e os 
diversos tipos de choque; bem como citar e definir cada 
grandeza envolvendo impulso e quantidade de movimento. 

b) Definir temperatura, identificar uma escala termométrica, 
Conceituar calor e capacidade térmica, calcular a variação da 
quantidade de calor de um corpo submetido uma variação de 
temperatura, 

c) Sobre os estudos dos gases espera-se que seja capaz de 
explicar o que acontece durante as mudanças de fase de uma 
substância, explicar os fenômenos que ocorrem durante a 
propagação do calor, diferenciar as várias transformações 
gasosas, Enunciar as Leis da termodinâmica e aplicá-las na 
resolução de problemas. 

d) Sobre óptica espera-se que possa de forma clara, explicar a 
diferença entre óptica geométrica e óptica física, definir e 
classificar as fontes luminosas, meios transparentes, 
translúcidos e opacos, definir reflexão regular, difusa e enunciar 
as leis da reflexão, conceituar espelho plano e esférico, 
relacionar os elementos de um espelho, construir graficamente a 
imagem fornecida por espelhos planos e esféricos, explicar a 
refração da luz e aplicar a Lei de Sneel-Descartes, conceituar o 
índice de refração relativo e absoluto, definir ângulo limite de 
refração e explicar o fenômeno da reflexão total; 



e) Sobre lentes espera-se que possa citar a definição de lente e 
dizer quais são os elementos de uma lente esférica, dando 
classificação e nomenclatura a todas elas; escrever e aplicar as 
equações de Halley e de Gauss. 

f) Explicar o que uma perturbação e como se propaga, classificar 
as ondas quanto à sua modalidade e quanto à natureza da 
perturbação, definir fonte de onda, pulso e trem de onda, 
escrever e interpretar a equação de onda. 

 
 
Metodologia:  
 

a) O conteúdo é ministrado em aulas expositivas, explorando-se 
eventualmente, quando necessário, a parte prática de cada 
conteúdo, em aulas de que envolvam a sala de vídeo, e 
laboratórios. 

b) Os exercícios serão tratados como principal fonte de 
desenvolvimento de atividades de avaliação e identificação de 
cada elemento teórico estudado. 

c) Listas de exercícios serão propostas para verificação e fixação 
da aprendizagem e serão cobradas nas aulas de correção, com 
a participação de todos (alunos, professores e estagiários). 

d) Em cada escala o aluno será avaliado mediante sua 
participação, sua pontualidade nas entregas dos exercícios, sua 
motivação para o desenvolvimento proposto e através de 
avaliações escritas (provas e testes).  

 
 
Conteúdos:  
 
Temperatura 
 

 Escalas termométricas; Transformações de temperaturas. 
 

Calor e Termodinâmica 
 

 Dilatação linear, superficial, volumétrica e de líquidos.  
 Calor; Propagação do Calor; Lei de Fourier. 
 Gases Perfeitos e transformações gasosas. Gás Ideal; 
 Mudanças de fase. 
 Trabalho e energia de um gás ideal; 
 As leis da termodinâmica; Ciclo de Carnot. 

 
Óptica Geométrica 
 

 A luz e suas propriedades. 
 Reflexão da luz. Espelhos planos. Lei de Snell-Descartes. 
 Espelhos Esféricos. Formação de imagens. 
 Refração da luz; Dioptros planos. Lâminas. 
 Lentes Delgadas. 

 



Ondulatória 
 

 Natureza das ondas. Propagação das ondas. Fenômenos ondulatórios.  
 Reflexão e refração de pulsos de onda. Difração de ondas. 
 Movimento harmônico simples. 
 Interferência de ondas: supersposição e ondas estacionárias. 
 Ondas sonoras e o efeitos Doppler. 

 
 
Material didático:  
 
Livro texto adotado, data-show, experimentos demonstrativos e vídeos (filmes 
e documentários) sobre o assunto abordado). 
 
Avaliação:  
 
A avaliação é uma etapa fundamental do processo de ensino-aprendizagem 
que oferece informações ao professor que possibilitem o diagnóstico das 
dificuldades dos alunos para possíveis reorientações de estratégias, visando 
uma aprendizagem significativa. Os instrumentos que serão utilizados nas 
avaliações englobam 

 atividades em classe e extraclasse; 
 participação do aluno; 
 pesquisas e produção de textos; 
 avaliações escritas. 
  

Referências:  
 
BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9394 de 
20/12/1996. Brasília: MEC, 1999. 
 
BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Área 
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília:  
MEC/Semtec, 1999. 
 
CABRAL, Fernando; Lago, Alexandre. Física 2. São Paulo: Harbra, 2004. 
GASPAR, Alberto. Física. Volume 2. São Paulo: Ática, 2005. 
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COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2016

Disciplina: Língua Francesa                              Departamento: Língua Estrangeira Francês

Nível: Ensino Médio Série:  2º Ano                    Turma:  A
CH anual: 80 horas por turma                            CH semanal: 02 horas-aula por turma

Prof(a) responsável:  Silvana Matias Freire
Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da
gramática da língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos.
Objetivos: Tornar o aluno competente em três aspectos: 1) competência lingüístico → relativa ao
manejo do léxico, da sintaxe e da fonologia; 2) competência sociolinguística → relativa aos
parâmetros socioculturais da comunicação; 3) competência pragmática → relativa aos aspectos
funcionais da língua e dos atos de fala, domínio do discurso, sua coesão e sua coerência.
Metodologia: Os pressupostos teóricos nossa metodologia se inspiram nas contribuições do
cadre européen commun de référence. Pedagogicamente, nós nos situamos no princípio da
descoberta e da construção de sentidos. Elaboramos nossos procedimentos a partir dos objetivos
e os organizamos levando em conta o eixo compreender/exercitar/produzir. Privilegiamos sempre
o percurso que vai do sentido em direção à forma no quadro de uma progressão em espiral.
Insistimos sobre a necessidade pedagógica de sempre explicar as regras, os sistemas aos alunos.
Os quadros On dit (Diz-se) e gramaticais confirmam o que eles deduziram. A passagem para a
língua materna não é obrigatória, mas, às vezes, pode ajudar na confirmação das regras e
sistemas. O tratamento do léxico é objeto de um trabalho sistemático. Privilegiamos também as
interações que permitem construir o sentido e verificá-lo. Nosso procedimento não visa apenas a
aquisição das habilidades (savoir-faire) e dos saberes, mas também do saber aprender
(savoir-apprendre).
Conteúdos: 1) conteúdo comunicativo → contar suas férias, descrever suas origens, situar
lugares (cidades, países) em um mapa, situar um acontecimento no tempo, expressar
anterioridade, comparar países (população, economia, clima), expressar quantidades
aproximadas, compreender um gráfico (sobre imigração, por exemplo), descrever a criação de um
sistema econômico, compreender informações sociológicas, falar de uma marca ecológica,
expressar probabilidade, expressar opinião sobre slogans, compreender histórias em quadrinho,
compreender uma canção engajadas  (sobre a África), contar a vida de um cantor, definir estilos
de músicas;
2) conteúdo gramatical → conjugação de verbos no imperfeito e no perfeito (passe composé),
mais-que-perfeito do indicativo, comparativos, pronomes relativos, pronomes interrogativos,
advérbios de modo, pronomes complemento de objeto direto e indireto;
3) conteúdo lexical → férias: lugares (montanha, mar, países estrangeiros), albergues, fauna,
atividades esportivas e de colégio; imigração regular/irregular), mobilização a favor/contra; pontos
cardiais; palavras africanas; futebol, corpo humano; palavras abreviadas; comércio sustentável,
trabalho; instrumentos, estilos e técnicas musicais, sentimentos;
4) conteúdo fonético → ligações obrigatórias e proibidas; h mudo/aspirado; grupos de palavras,
ritmo, entonação, sotaque; as nasais;
Material didático: Livro didático: Méthode de Français ET TOI? Niveau 3.
Caderno de uma matéria.
Pasta com elástico tamanho A-4.
Lápis, caneta, borracha.
Avaliação: A avaliação consiste em provas oral e escrita, participação em sala de aula, realização



de tarefas em sala e em casa, assiduidade, pontualidade.
Referências: 
LOPES, M.-J., LE BOUGNEC, J.-T. Méthode de Français ET TOI? Niveau 3, Paris : Didier, 2009.
Dictionnaire Français/Portugais, Português/Francês.
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2016

Disciplina: Língua Inglesa Departamento: Língua Inglesa

Nível: Ensino Fundamental Série: 2ª                    Turma: A/B
CH anual: 80 CH semanal: 2 horas
Professores responsáveis: Layssa Gabriela, Newton Murce e Magali Saddi
Ementa: Desenvolvimento de habilidades em língua inglesa por meio de atividades
integradas: compreensão e produção oral e escrita, com o uso de textos (literários e não
literários). Tradução e associação de tradução de textos e músicas. Discussão de temas
transversais.
Objetivos: Desenvolver a capacidade de reconhecer e produzir em língua inglesa em
atividades de compreensão e produção oral e escrita, por meio de textos literários e não
literários, tais como: poemas, charges, contos, fábulas, filmes, peças de teatro, músicas, entre
outros. Traduzir e associar termos em inglês e português. Discutir temas transversais como arte
e cultura, ética e cidadania, sociedade, higiene e meio ambiente, de modo transdisciplinar ao
longo das aulas (por meio de filmes, músicas, figuras e tópicos de debate).
Metodologia: São ministradas duas aulas semanais na turma. Uma aula será destinada à
exploração de materiais que não o livro didático. A outra aula será dada tendo como base o
livro didático. O formato das aulas varia de modo a proporcionar diversidade de recursos
facilitadores da aprendizagem e geradores de motivação. Dentre os tipos de aula discutidos,
encontram-se: 

 aulas expositivas dialogadas

 desenvolvimento de projetos em grupo

 visionamento e análise de figuras, charges e reproduções de obras de arte

 manuseio de materiais/objetos facilitadores da aprendizagem de vocábulos/
conceitos específicos

 debates e discussões direcionadas

 jogos (comunicativos) e atividades lúdicas

 músicas e filmes

 apresentação de seminários

 confecção de cartazes

Conteúdos: 
A 8ª série faz parte do projeto de pesquisa Adaptação e complementação de matérias



didáticos para o ensino de línguas estrangeiras na educação básica II, por isso, grande
parte do material utilizado em sala de aula trata-se de contos de fada, poesias, músicas, filmes,
dentre outros. O livro ALIVE! é adotado nesta série a fim de organizar e mediar o ensino de
gramática e vocabulário, além de funções comunicativas, facilitando o estudo por parte dos
alunos. As 8 unidades do livro serão trabalhadas ao longo do ano letivo, assim divididas: 1ª
escala: Unidades 1 e 2; 2ª escala: Unidades 3 e 4; 3ª escala: Unidades 5 e 6; 4ª escala:
Unidades 7 e 8. Entretanto, o livro é uma referência e não o gerenciador dos conteúdos, na
medida em que textos literários e não literários serão acrescidos ao programa ao longo do ano
de 2016. Além disso, havendo necessidade e/ou interesse, poderá haver mudanças na
seleção/corte do conteúdo de algumas unidades, bem como em sua ordem sequencial.
Material didático: Livro didático ALIVE 8ª, caderno, pasta de elástico, dicionário
bilíngue, lápis de cor, tesoura, handouts, livros literários.

Avaliação: 
Os alunos são avaliados a cada aula de acordo com sua produtividade e envolvimento nas
atividades desenvolvidas ao longo das aulas. Portanto, a assiduidade e a pontualidade se fazem
primordiais. Avaliações escritas (textos, testes, cartazes, tarefas, entre outros) e orais
(entrevistas, apresentações, diálogos, entre outros) serão agendadas com a turma para a
composição das notas da escala. O aluno que apresentar um número de faltas igual ou superior
a 25% ficará com conceito negativo independente das atividades por ele apresentadas. 

Referências: MENEZES, V.; TAVARES, K.; BRAGA, J.; FRANCO, C.ALIVE –
ENSINO FUNDAMENTAL II 8º ANO. AÁGUA BRANCA-SP: SM DIDÁTICOS, 2014.
FREIRE, S. M.; MURCE, N. O ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras:
algumas considerações sobre o corpo. Solta a Voz, vol. 20, n. 1, p. 73-86, 2009.
MURCE FILHO, N. F. A poesia e o ensino de línguas. Solta a Voz. Vol. 16, n. 1,
já/jun., 2005. P. 79-88.
PEREIRA, E. F. de O.; DUARTE, M. S. Contação de histórias em aulas de línguas.
Solta a Voz. Vol. 17, jan/jun., 2006. p. 27-34.
PEREIRA, E. F. de O.; DUARTE, M. S. Histórias em aulas de língua inglesa. In:
RODRIGUES, E. B. T. ANTUNES, S. F. (Org.). Contação de histórias: uma
metodologia de incentivo à leitura. SEE/Go, 2007.
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PLANO DE ENSINO: QUÍMICA

Disciplina: Química

Série: 2º ano A e B     Curso: Ensino Médio

Professora: Me Marilene Barcelos Moreira 

Carga horária semanal: 03 horas / turma

Carga horária anual: 120 horas / turma

I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO MATERIAL DIDÁTICO

Os conteúdos são selecionados e organizados a partir do tema central “Reações

Químicas” seguindo os princípios metodológicos de Daviad Ausubel que acredita que,

para ocorrer a aprendizagem significativa, os conteúdos deverão ser trabalhados na

tentativa de operacionalizar a diferenciação progressiva dos conceitos e a reconciliação

integrativa entre eles. A diferenciação e a reconciliação vão acontecendo a partir de

novos atributos apresentados, onde conceitos são construídos e modificados sempre.

II – OBJETIVOS GERAIS

O ensino de química a nível médio deve levar o aluno a:

1- Compreender a importância social e econômica da Química através do

conhecimento de suas inúmeras aplicações.

2- Vivenciar a metodologia experimental que caracteriza a Química através da

realização da experiência, promovendo o desenvolvimento das habilidades de

observação, análise e investigação.



3- Dominar conceitos e princípios fundamentais da Química através de uma

aprendizagem significativa de tais noções, evitando a memorização de informação

especificas e enfatizando as respostas aos por quês.

III – CONTEÚDOS

1ª. Escala

1. Cálculos Químicos. Guia experimentais: Guia I-  Determinação do teor

de carbonato de cálcio no mármore branco; Guia II- Determinação da

massa do precipitado de Iodeto de chumbo II formado através da reação

entre as soluções de nitrato de chumbo II e o iodeto de potássio.

2. Estudo dos fatores que influenciam no cálculo das quantidades de

substâncias em uma reação química, Rendimento de reações e pureza de

reagentes, avaliar o rendimento da reação do experimento do Guia II

avaliando a quantidade produzida de iodeto de chumbo II e a prevista no

planejamento, Guia III- Determinação do teor de NaOH na soda caustica

comercial e avaliar o teor de pureza da amostra analisada;

3.  Reações em soluções aquosas (soluções). Guia experimental 01:

Construção do conceito de solução apostila II páginas 2 a 4. Guias

experimentais complementares: Guia I- Como preparar uma solução;

Guia II-  preparo de soluções nas unidades gramas/Litro; Mol/L; Guia III

– Preparo de soluções percentuais-título comum ou em massa, título em

massa/volume, título volume/volume. Guia IV – Determinação do teor de

álcool na pinga marca 51; Guia V – Determinação do teor de álcool na

gasolina. Guia VI – Diluição de soluções e determinação da concentração

final   

2ª. Escala

 4.. Guia IV – Determinação do teor de álcool na pinga marca 51; Guia V –

Determinação do teor de álcool na gasolina. Guia VI – Diluição de soluções

e determinação da concentração final; VII – Determinação da concentração

resultante                                                            da mistura de soluções de

concentrações diferentes. Guia experimental 02: Qual é o meio mais comum



de ocorrência das reações químicas páginas 10 a 13 apostila II;  Guia

experimental 03: O Comportamento dos materiais frente à corrente elétrica –

estudo e diferenciação das substâncias iônicas e moleculares páginas 14 a 18;

Construção dos conceitos dissociação iônica pelo calor e em água; Como

diferenciar uma substância iônica e uma substância molecular - Guias

complementares: Guia I – Estudo do comportamento da fusão do hidróxido

de potássio; Guia II – Estudo do comportamento da naftalina.

3ª. Escala

                  5. Formulação das substâncias; Guias experimentais complementares:

Guia I: Identificação de cátions -Pb+2, Fe+3, Ca+2, Cr+3, Cu+2 .  Guia II –

Identificação dos ânions –   CO3-2, SO3-2,CrO4-2 .

             6. Modelos para o átomo; Guia complementar: Construção modelos de

Thmson e Rutherfor; Guia experimental 07 – Identificação dos elementos pelo teste

da chama-  ondas eletromagnéticas- Modelo de Bohr. 

          7.  Modelo atômicos e as carga dos íons. 

            8. Distribuição eletrônica – níveis e subníveis de energia.

           9.  Distribuição eletrônica em orbital. Guia complementar -Luminescência: 

Fluorescência e fosforescência.

      10. Classificação periódica dos átomos; Propriedades periódicas.

4ª. Escala

          11.  Reações de químicas- Guia experimental aula 10- Por que as soluções

aquosas são ácidas, básicas ou neutras?  Páginas 57 a 64 apostila II; Guia

experimental aula 11- Reações de neutralização, páginas 66 a 68, apostila II. Guia

experimental aula 12 – Volumetria de neutralização: Determinação do teor de ácido

acético no vinagre comercial, páginas 69 a 71 apostila II. Guia experimental aula 13-

Reações de hidrólise páginas 71 a 75 apostila II. Guia experimental aula 14 -  de

precipitação, páginas 75 a 78, apostila II. Guia experimental – aula 15- Reações de

oxidação e redução, páginas 79 a 82, Guia experimental aula 16 – Como podemos

prever a ocorrência das reações de oxidação e redução (Parte 1), páginas 82 a 86,

Guia complementar: Obtenção de cloro gasoso; Guia experimental – Como



podemos prever a ocorrência de uma reação de oxidação e redução (Parte 2) – Entre

ametais (substâncias simples formadas por halogênios) e íons de ametais (haletos),

páginas 86 a 91 apostila II.

IV – METODOLOGIA 

Aulas teóricas e práticas com dinâmicas de grupo e discussão envolvendo toda a

sala, seminários, aulas de exercícios e leitura de textos.

V – AVALIAÇÃO 

        A avaliação será feita dentro das normas do CEPAE, normalmente duas avaliações

escritas e outra avaliação de rendimento que envolve auto estudo por parte do aluno

como apresentação oral, participação ativa durante as aulas através da formulação de

conceitos, resolução de tarefas e sugestões de caminhos durante o processo. Será

realizado também testes rápidos referentes a avaliação do conteúdo da semana anterior.

Além da frequência e participação dos alunos com dificuldades às aulas de recuperação

no período vespertino. Tudo isto será contado como produtividade.

BIBLIOGRAFIA

Apostila: Química II – adaptada de SCHNETIZLER, R. P. et al. PROQUIM Campinas:

ed. da UNICAMP, 1986.

FELTRE, R: Química, vol. 01, 02 e 03. São Paulo, Moderna, 2005.

TITO E CANTO. Química, vol. 01, 02 e 03. São Paulo, Moderna 2010.

FONSECA, M. R. M. da. Química, vol. 01, 02 e 03. São Paulo, FTD, 2010.

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. ENSINO MÉDIO QUÍMICA,

MEC, 1990.
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Disciplina: SOCIOLOGIA Departamento: SOCIOLOGIA

Nível: Ensino Médio Série: 2ª          Turmas: A e B
CH anual: 80 CH semanal: 02
Prof(a) responsável: Profª Dra. Cida Daniel
Ementa: 
Compreender as estruturas de dominação no Estado, suas ideologias políticas, os
tipos de participação política bem como os direitos do cidadão. Apreender os
conceitos de dominação, de estratificação, de mobilidade social. Saber distinguir
os diferentes tipos de ação coletiva. Compreender as formas de ação social
presentes na sociedade para a construção de uma sociedade sustentável. 

Objetivos: 
1 - Apresentar ao discente as realidades sociais, compreendidas como o conjunto
de fatos e conhecimentos historicamente produzidos.
2 - Proporcionar ao discente uma visão da sociedade brasileira, como uma
realidade inserida num contexto mundializado, mostrando a ele que as
ocorrências do seu cotidiano estão relacionadas com questões mais amplas.
3 – Contribuir com a formação crítica do discente em relação à atuação do
Estado na sociedade brasileira.
4 – Despertar no discente uma revisão dos seus hábitos de consumo para um
maior interesse em desenvolver hábitos de vida mais sustentáveis.

Metodologia: 
_Aulas expositivas dialogadas.
_Pesquisas sobre os Temas abordados e produção de textos.
_Debates sobre os temas abordados em sala.
_Seminários orientados pela professora e apresentados pelos alunos. 
_Estudos dirigidos e trabalhos em equipe. 
_Leitura e análise de textos de sociologia e outras áreas afins.
_Uso de Reportagens de jornais e revistas, documentários, filmes sobre temas atuais. 
_Análise de charges, cartuns, fotografias.

Conteúdos: 
CAPÍTULO 6 – Poder, Política e Estado. 
CAPÍTULO 7 – Democracia, cidadania e direitos humanos. 
CAPÍTULO 8 – Movimentos Sociais.
CAPÍTULO 10 – Estratificação e desigualdades sociais.
CAPÍTULO 15 – Sociedade e Meio Ambiente. 



Livro: SOCIOLOGIA EM MOVIMENTO. 1ª ed. São Paulo: Ed. Moderna, 2013.

Material didático: Profª: Data-show; quadro negro; vídeos, jornais, revistas, textos.
_Aluno: uma pasta simples para agrupar o material distribuído em aula, um
caderno; caneta azul; lápis e borracha; o livro didático distribuído pela escola.

Avaliação: 
a) Avaliação escrita (objetiva e/ou dissertativa);
b) Tarefas: pesquisas, seminários, produção de textos, estudo dirigido.
c) Deve ser levado em conta a Conduta do aluno(a) em sala de aula:
envolvimento com as aulas, responsabilidade com o caderno, com o
material entregue pela professora, colaboração e respeito com os colegas
e com a professora. 

Referências: 
AFRANIO, et all. SOCIOLOGIA EM MOVIMENTO. 1ª ed. São Paulo: Ed. Moderna, 2013.
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia – Introdução à ciência da sociedade 3. ed. São
Paulo: Moderna, 2009.
DOMINGUES, José Maurício. Teorias sociológicas no século XX. 3. ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2008.
COMPARATO, Bruno Konder. Sociologia Geral. 2. ed. São Paulo: Escala Educacional, 2010.
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia – Introdução à ciência da sociedade 3. ed. São
Paulo: Moderna, 2009.
GUIZZO, João. Introdução à Sociologia. São Paulo: Companhia Ed. Nacional, 2009. 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6ª. ed. Porto Alegre/RS: Artmed, 2005.
MARCELINO, Nelson. Introdução às ciências sociais. 9. ed. Campinas/SP: Papirus, 2000.
MARTINS, Carlos Brandão. O que é sociologia? 38 ed. São Paulo: Brasiliense, 1988.
(Coleção Primeiros Passos, n. 57). 
Jornais, Revistas, outros.
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Disciplina: Geografia Departamento: Geografia 

Nível: Médio Série: 2.                   Turma: A e B
CH anual: 80h CH semanal: 2h
Prof. responsável: Paulo César Vieira de Araújo 
Ementa: O processo de desenvolvimento do capitalismo, a industrialização e a
formação do Primeiro Mundo. Renda per capita e I.D.H. como índices das
desigualdades internacionais. A ordem geopolítica e econômica do pós-2. Guerra aos
dias de hoje: ordem bipolar e Guerra Fria; a nova ordem mundial: multi/unipolaridade,
conflitos étnico-nacionais, blocos econômicos. O subdesenvolvimento. O socialismo
real.    

Objetivos: 

1- Apresentar os conceitos básicos em Geografia, promovendo no aluno a
compreensão do espaço em que se insere.
2- Mostrar o espaço como produção social, resultante das relações entre os homens
e desses com os demais elementos da natureza.
3- Caracterizar os processos de formação socioespacial ao longo da história.
4- Reconhecer as contradições e conflitos socioeconômicos, políticos e culturais,
desenvolvendo a consciência ecológica e o respeito às diferenças entre as pessoas,
na busca de uma organização social mais equânime.

Metodologia: 

1- Aulas expositivas.
2- Seminários.
3- Leitura, discussão e produção de textos.
4- Confecção e leitura de mapas, gráficos, tabelas.
5- Exibição e debate de filmes.



Conteúdos: 

1. O processo de desenvolvimento do capitalismo.
    1.1- Fases do capitalismo: comercial, industrial, financeiro, informacional.
    1.2- As três revoluções industriais.
    1.3- Indicadores socioeconômicos internacionais: PNB, renda per capita, IDH, IDG.

2. Geopolítica e economia mundial do pós- Segunda Guerra.
     2.1- A reordenação geopolítica e econômica.
     2.2- O mundo da Guerra Fria e a ordem bipolar.
     2.3- A nova ordem e os novos conflitos.
     2.4- Os blocos econômicos regionais.

3. O Subdesenvolvimento
     3.1- Origem, terminologia e características.
     3.2- Mudanças na divisão internacional do trabalho.
     3.3- Os países emergentes.
     3.4- Indicadores socioeconômicos internacionais: PNB per capita; I.D.H.
     3.5- É possível superar o subdesenvolvimento?

 4. O Socialismo Real.   
    4.1- Comunismo e socialismo; socialismo utópico, ideal e real.
    4.2- A economia planificada, seus problemas e a crise do socialismo real.
    4.3- As "economias de transição" no século XXI.

Material didático: Caderno, livro didático e Atlas.

Avaliação: 

1- Observação de atitudes e valores dos educandos; cumprimento das ‘posturas ou
normas comuns’.
2. Provas escritas.
3. Confecção e interpretação de mapas e gráficos.
4. Produção textual; compreensão de filmes.
5. Simulado.
6. Uso da norma culta nas atividades escritas e orais.

Referências: 
LIVROS
ALMANAQUE ABRIL.
BOND, Rosana; YAZBEK, Mustafa. Oriente Médio. 5. ed. São Paulo: Ática, 1999.
Série Viagem pela Geografia (paradidático).
BOULET, Marc. Na Pele de um Intocável [trad. de Ana L. D. Borges]. Rio de Janeiro:



Bertrand Brasil, 1996.
CARLOS, Ana Fani Alessandri (org). A Geografia na Sala de Aula. São Paulo:
Contexto, 1999. Col. Repensando o Ensino.
CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos (org). Ensino de geografia: práticas e
textualizações no cotidiano. Porto Alegre: Mediação, 2000.
CLAVAL, Paul. A Geografia Cultural [trad. de Luiz F. Pimenta e Margareth de C. A.
Pimenta]. Florianópolis: Ed. da UFSC,1999.
CORRÊA, Roberto Lobato. A Rede Urbana. São Paulo: Ática, 1989. Série Princípios.
ENCICLOPÉDIA DO MUNDO CONTEMPORÂNEO [trad. de J. de Freitas, J. Brício e
R. Aguiar]. 2. ed. São Paulo: Publifolha; Rio de Janeiro: Terceiro Milênio, 2000.
GOMES, Horieste. A Produção do Espaço Geográfico no Capitalismo. São Paulo:
Contexto, 1990. Col. Repensando a Geografia.
IANNI, Octavio. Teorias da Globalização. 8. ed. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira,
2000.
IBAZEBO, Isimeme. Explorando a África [trad. de Isa M. Lando]. São Paulo: Ática,
1997 (paradidático).
MENDES, I. L.; TAMDJIAN, J. O. Geografia: a natureza humanizada: testes e
questões de Vestibular. São Paulo: FTD, 2001.
MOREIRA, J. C.; SENE, E. de. Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e
globalização. São Paulo: Scipione, edição atualizada (livro didático adotado).
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de (org.). Para Onde Vai o Ensino de Geografia? São
Paulo: Contexto, 1989. Col. Repensando o Ensino.
PORTELA, Fernando; VESENTINI, J. W. Êxodo Rural e Urbanização. São Paulo:
Ática, 1995 (paradidático).
PORTELA, Fernando; MAMIGONIAM, Armen. China. 9. ed. São Paulo: Ática, 1999.
Série Viagem pela Geografia (paradidático).
SANTOS, Milton. Por Uma Outra Globalização: do pensamento único à consciência
universal. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.
SIMIELLI, M. E. Geoatlas. São Paulo: Ática, 2000.
VESENTINI, J. W. Para Uma Geografia Crítica na Escola. São Paulo: Ática, 1992.
Série Fundamentos.
_____ Novas Geopolíticas. São Paulo: Contexto, 2000. Col. Caminhos da Geografia.
_____ Geografia: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2008.
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PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2016 

 
 

Disciplina: Matemática Departamento: Matemática 

Nível: Médio Série: 2ª            Turma: A e B 

CH anual: 120 CH semanal: 03 

Professor Responsável: Marcello Lucas 

 
O presente Plano de Ensino descreve os elementos que estruturam o 

trabalho do professor e do aluno, a ser realizado neste ano letivo, com o intuito 

de nortear e normatizar as ações desenvolvidas, para potencializar o ensino e 

a aprendizagem da Matemática. 

 É disponibilizado na íntegra no sítio do CEPAE e, em sala de aula, é 
apresentada e entregue aos alunos uma síntese desse plano, denominado de 
Plano de Ensino e de Aprendizagem em Matemática, a qual está anexada no 
final deste texto. 
 
Ementa:  
 

Dentre as atividades desenvolvidas no cotidiano, raras são aquelas que 

não lidam com o conhecimento matemático. Esse conhecimento está tão 

inserido nesse meio e nas relações ali desenvolvidas faz com que seja 

utilizado mesmo sem que as pessoas se deem conta de seu uso. 

Nos dias atuais, a Matemática é uma linguagem e, ao mesmo tempo, 

uma das ferramentas essenciais para o individuo compreender e atuar o meio 

no qual está inserido.  

Desse modo, seu estudo deve contribuir tanto para que o aluno 

construa o conhecimento matemático quanto para que ele desenvolva 

habilidades e conhecimentos que o capacite para análise e entendimento 

desse meio social gerando assim, subsídios para a tomada de decisões e a 

conquista de uma vida satisfatória em comunidade e a de cidadãos plenos. 

 
Objetivos:  
 

Desenvolver o ensino da Matemática numa perspectiva ampla, sem 

descuidar dos aspectos específicos do conteúdo matemático, mas que 

também contribua para o desenvolvimento de habilidades inerentes a esse 

conhecimento e a de outras que complementam e auxiliam a formação do 

individuo para a vida em sociedade. 

O ensino de Matemática no Ensino Médio tem como objetivos propor 
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situações de aprendizagens nas quais o aluno possa: 

 

 Desenvolver o hábito de investigação e exploração na resolução das 

atividades; 

 Conceber o conhecimento matemático como uma ferramenta para a 

análise e compreensão do meio no qual ele está inserido; 

 Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, 

interpretando-as e analisando-as criticamente; 

 Ser capaz de descrever, representar e apresentar resultados com 

precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo o uso da 

linguagem oral e escrita, construindo relações entre a língua 

materna e a linguagem matemática e as suas representações; 

 Identificar e estabelecer relações entre a Matemática e as diferentes 

áreas do conhecimento; 

 Desenvolver a autoestima e a segurança na sua capacidade de 

construir conhecimentos e a perseverança na busca de resultados; 

 Desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo de modo 

cooperativo em busca de soluções, sendo capaz de identificar o que 

é consensual ou não, ouvir e respeitar a opinião dos demais, mesmo 

quando não forem de acordo com o seu ponto de vista; 

 Desenvolver a habilidade da leitura crítica da informação, identificar 

e ler as informações latentes e assim, ir além da mera decodificação 

dos símbolos e interpretação dos dados matemáticos e da 

decodificação de um texto; 

 Sentir-se confortável para expressar suas opiniões, seu ponto de 
vista e suas estratégias interagindo e contribuindo com as aulas. 

 
Metodologia:  
 

As aulas são conduzidas por meio do diálogo. O professor assume a 

postura de incentivar e criar situações propícias para que os alunos interajam 

com ele e com os demais colegas ao longo das discussões envolvendo o 

conhecimento matemático. Nesse processo, são coibidas ações e atitudes dos 

alunos que possam inibir a interação do aluno com o professor, com os 

colegas e a contribuição com as aulas.  

Na condução das aulas para a apresentação e exploração do conteúdo 

matemático, a investigação matemática e a resolução de problemas são 

usadas de modo que os conceitos, ideias e procedimentos sejam abordados 

por meio de uma situação contextualizada que facilita e incentiva os alunos a 

elaborar e testar hipóteses e diferentes estratégias de resolução. Neste 

processo são usados diversas linguagens e recursos didáticos como os 

audiovisuais, as tecnologias da informação e comunicação, aspectos da 

história da matemática, calculadoras, jogos, jornais e revistas, literatura e 

livros paradidáticos, aulas de campo e outros tantos recursos, materiais e 

instrumentos que auxiliam na reflexão e percepção de fatos matemáticos 

numa perspectiva ampla. 
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Conteúdos:  
 
1. Eixos Estruturais/Conteúdo  

 

Série Números e Álgebra Geometria e Medidas Análise de Dados 

2ª  

 Matrizes 

 Determinantes 

 Sistemas Lineares 

 Geometria Métrica 

Espacial 

 Análise 

Combinatória 

 Probabilidade 

 

 A distribuição dos conteúdos nas respectivas escalas segue a seguinte 

ordem: 

 

 
 

 

Escala Conteúdo 

1ª Geometria Métrica Espacial 

2ª 
Análise Combinatória 

Probabilidade 

3ª 
Sistemas Lineares 

Matrizes 

4ª Determinantes 

 
Material didático:  
 

Ao longo do ano letivo o professor fará uso de recursos didáticos 
diversificados que podem contribuir com o processo de ensino e de 
aprendizagem dos alunos. Dessa forma poderão ser usados recursos da 
tecnologia da comunicação e informação, livros paradidáticos, textos da 
história da matemática, jornais e revistas, internet, computador, celular e 
outros com o mesmo fim. 

Os alunos devem estar de posse do seu material básico, antes que o 
professor chegue à sala de aula, composto de livro didático fornecido pela 
escola, lápis, caneta, borracha e caderno específico para a matemática. Não é 
permitido o uso do celular em sala, salvo quando o professor autorizar. 

O aluno poderá ser impedido de assistir a aula caso não porte tais 
materiais antes do inicio da aula. Nesse caso, irá trabalhar individualmente o 
conteúdo, indicado pelo professor, na coordenação e/ou na biblioteca e 
apresentar uma produção ao professor no final do tempo da aula. 

É necessário que o aluno esteja na sala de aula no horário estipulado, 
uma vez que, ele só poderá entrar, após o professor, se possuir uma 
justificativa plausível do atraso. O aluno só poderá sair de sala em caso de 
muita necessidade e após a autorização do professor. A solicitação do aluno 
para sair de sala não poderá ser feita no momento da explicação do professor. 

 
Avaliação:  
 

A avaliação em Matemática é concebida de forma a permitir que 

aflorem as diversas competências de cada um, sem se descuidar dos 

aspectos lógicos-matemático a ser privilegiado num curso de Matemática, mas 

também, valorizando e incentivando o uso das qualidades individuais dos 



4 

 

alunos, na abordagem e utilização do conhecimento matemático, sem 

marginalizar aqueles com menor afinidade com a Matemática.  

Desse modo, aponta-se para uma avaliação contínua e diversificada 

com o uso de atividades e instrumentos de avaliação variados que possibilitam 

ao professor perceber a compreensão do aluno sobre o conhecimento 

matemático. 

Dentre esses instrumentos de avaliação, podem ser usados ao longo do 

ano letivo, exercícios do livro texto; provas; testes; criação, manutenção e 

atualização de blog(s) e/ou site(s) relacionado(s) à disciplina; atividades 

elaboradas pelos alunos; construção de artigos de análise/opinião; elaboração 

de relatório sobre atividade desenvolvida e/ou aulas; produção e apresentação 

de trabalho de pesquisa e outros que poderão ser desenvolvidos ao longo do 

ano letivo. 

 Com intuito de contribuir para que o aluno estude diariamente além da 

sala de aula, se auto organize e faça uso racional do seu tempo, as atividades 

de avaliação poderão ser aplicadas com ou sem aviso prévio e, qualquer uma 

delas, poderão ser resolvidas em sala de aula ou em casa; de forma individual 

ou em grupo; com ou sem consulta/pesquisa ou uma combinação entre estas 

formas de acordo com o planejamento do professor. 

Dentre os instrumentos de avaliação, as atividades individuais 

realizadas em sala possuem maior peso para a elaboração do conceito final 

da escala. 

Nas escalas as atividades utilizadas para a avalição são classificadas 

em um dos grupos descritos a seguir. 

 

5.1 – Atividade de Produtividade:  

 

Constituem um ponto de partida para que o aluno estude além da sala 

de aula. O conteúdo dessas atividades contribui com o processo de 

apropriação e construção do conhecimento matemático abordado e discutido 

em sala e assim, ajudam os alunos na consolidação da aprendizagem desse 

conhecimento. As listas de exercícios, por exemplo, são preferencialmente 

atividades desse tipo. 

Essas atividades ao serem corrigidas/verificadas não recebem 

conceitos, apenas o visto do professor seguido da sua assinatura. 

O conjunto das atividades de produtividade, e o desempenho do aluno 

nessas atividades, gera um único conceito para compor o conceito final da 

escala. 

 

5.2 – Atividade Conceituada: 

 

São atividades desenvolvidas pelos alunos que, ao serem corrigidas, 

recebem um conceito, como por exemplo, os testes.  

O conjunto dessas atividades gera um único conceito que será utilizado 

para compor o conceito final da escala. 
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5.3 – Avaliação Bimestral  

 

Constituem atividades nas quais os alunos desenvolvem 

preferencialmente de forma individual, sem consulta e em sala de aula. Essas 

avaliações abrangem todo o conteúdo discutido na escala e a relação desses 

com os estudados anteriormente, sem perder o foco atual. As provas 

bimestrais são exemplo dessas avaliações. Tais atividades ao serem 

corrigidas recebem um conceito. 

O conjunto dessas atividades gera um único conceito que será utilizado 

para compor o conceito final da escala.  

 

5.4 – Atividades do CEPAE: 

 

 Ao longo do ano letivo o CEPAE promove diversas atividades que 

abrange toda a escola como, por exemplo, LUDENS, OBMEP, SIMULADO e 

CIRCULA. A participação efetiva e compromissada dos alunos nessas 

atividades é obrigatória, pois cada uma delas integra as atividades de 

produtividade e/ou conceituada da escala na qual ocorrerem.  

 

5.5 – Conceito Final da Escala: 

 

O Conceito Final da Escala será elaborado a partir dos conceitos 

obtidos na Atividade de Produtividade, Atividade Conceituada e Avaliação 

Bimestral. Dentre estes três conceitos, aquele obtido na Avaliação Bimestral 

tem maior peso na elaboração do conceito final de escala. 

 

5.6 – Ferramentas de Registro e Acompanhamento: 

 

Ao longo do ano letivo, o desenvolvimento dos alunos é acompanhado 

de forma pontual, criteriosa e individual, sendo documentado e registrado nas 

fichas de acompanhamento. Tais registros apontam tanto as ações propostas 

e desenvolvidas com o intuito de contribuir com a aprendizagem, quanto às 

atitudes e o desempenho dos alunos frente às ações propostas.  

O acompanhamento individual visa identificar dificuldades específicas 

do aluno e propor ações de recuperação imediata de conteúdos, habilidades, 

posturas e atitudes necessárias ao processo de ensino e de aprendizagem. 

Desse modo, espera-se que tal procedimento contribua para que o aluno 

compreenda o conhecimento matemático e assim favorecer a aprendizagem e, 

por consequência, conquistar um conceito satisfatório ao final da escala. 

O aluno tem acesso às fichas de acompanhamento do professor, em 

horário extraclasse, determinado ao longo do ano letivo. 

 

5.7 – Da entrega das atividades solicitadas: 
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É de inteira responsabilidade do aluno se inteirar das atividades 

solicitadas, de resolvê-las com qualidade e entregá-las ao professor no prazo 

determinado.  

Caso o aluno não esteja presente na solicitação e/ou data de entrega 

da atividade, é de sua responsabilidade apresentar à Coordenação 

Pedagógica do Ensino Médio uma justificativa plausível e informar o professor 

o mais breve possível. 

Considera-se justificativa plausível aquela amparada por lei como, por 

exemplo, atestados médicos, e quando o aluno for cuidado em casa por seu 

responsável, este deve comunicar a Coordenação no dia da ocorrência, para 

registro e encaminhamento ao professor, pois somente assim terá o direito de 

refazer/entregar a atividade perdida fora do prazo determinado.  

 

5.8 – Da corresponsabilidade dos alunos: 

 

 No processo de ensino e de aprendizagem é de extrema importância 

que o aluno seja corresponsável ativo e atuante nesses processos. Assim, é 

necessário que ele se envolva com o máximo empenho nas ações propostas, 

interaja com o professor e com os demais colegas de sala e desenvolva cada 

atividade com a máxima qualidade e no tempo determinado. Além disso, é 

dada ao aluno a total liberdade para que argumente de forma plausível e 

responsável a suas impressões e sugestões para a melhoria desses 

processos.  

Quanto às atitudes em sala de aula e fora dela, em relação ao estudo 

da Matemática, se espera e cobra-se dos alunos que sejam condizentes e 

consoantes com essa corresponsabilidade demonstradas com a pontualidade 

nas aulas e nas tarefas, nos estudos fora da sala de aula, em portar os 

materiais individuais necessários em sala e outras ações e atitudes que 

contribuem com a aprendizagem da Matemática. 

 

5.9 – Atendimento: 

 

É um horário semanal no contra turno para que o aluno possa receber 

ajuda do professor e/ou monitores sobre suas dúvidas do conhecimento 

matemático. 

A participação do aluno no atendimento é registrada em ficha 

apropriada e só será considerada válida se houver envolvimento efetivo do 

aluno, demonstrado pelo seu interesse em aprender; questionando sobre as 

suas dúvidas; atitude positiva em fazer a(s) atividade(s) solicitada(s) e o 

empenho efetivo em resolvê-las.  

Ao longo da escala, o Professor poderá indicar e/ou convocar alunos ao 

atendimento. Essa indicação/convocação poderá ocorrer em função da 

dificuldade apresentada nas aulas ou pelo condicionamento dado pelo 

Conselho de Classe.  

A convocação do aluno será feita em sala de aula e registrado em 
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documento próprio com a ciência do aluno e, neste caso, a sua presença é 

obrigatória.  

A coordenação de curso e os responsáveis serão avisados da 

convocação do aluno ao atendimento. 

É previsto o desenvolvimento no atendimento de atividades sobre 

Matemática Básica, focando dúvidas específicas observadas nos alunos. Tais 

atividades serão utilizadas para a composição do conceito final da escala e, 

neste caso, o desenvolvimento dessas atividades passa a ser obrigatória a 

todos os alunos. 

 
Referências:  

 
IEZZI, Gelson, et al. Matemática: ciência e aplicações. Volumes 2 e 3. São 

Paulo: Saraiva, 2013. 

IMENES, Luiz Márcio Pereira. LELLIS, Marcelo. Matemática: Imenes & Lellis. 

São Paulo: 

Moderna, 2009. 

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando 

conceitos e recriando a prática. 2 ed. Salvador: Malabares Comunicação e 

Eventos. 2005.  

SANTOS, Vânia Maria Pereira dos. Avaliação de aprendizagem e raciocínio 

em matemática: métodos alternativos. Rio de Janeiro: FNDE, 1997. 

SMOLE, Kátia Cristina Stocco & DINIZ, Maria Ignez Diniz. Matemática: volume 
2 e 3: São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
 

Goiânia, março de 2016. 
 

  
Plano de Ensino e de Aprendizagem em Matemática – 2016  

 
Este documento tem como finalidade apresentar e normatizar todo o trabalho de ensino e de 
aprendizagem a ser desenvolvido no ano letivo de 2016. 
 
Metodologia: a abordagem do conhecimento matemático terá como base as aulas dialogadas 
nas quais será solicitada e incentivada à interação dos alunos com a aula e com o professor, 
bem como, serão coibidos e repelidos os atos e atitudes dos alunos que perturbarem essa 
interação. Par auxiliar esse processo será utilizado diversos recursos pedagógicos com o 
intuito de contribuir para que o aluno construa o seu conhecimento matemático numa 
perspectiva ampla. 
 
Avaliação: a avaliação em Matemática é concebida de forma a permitir que aflorem as 
diversas competências de cada um, mas sem se descuidar dos aspectos específicos desse 
conhecimento. Desse modo, serão usados diversos instrumentos de avaliação e, a aplicação 
de qualquer um desses instrumentos, poderá ser feito com ou sem aviso prévio.  
 
Atividade de Produtividade: constituem um ponto de partida para que o aluno estude além 
da sala de aula. O conteúdo dessas atividades contribui para o processo de apropriação e 
construção do conhecimento discutido em sala, ajudando-o a consolidar a sua aprendizagem. 
O conjunto das atividades de produtividade, e o desempenho do aluno nessas atividades, irá 
gerar um único conceito para compor o conceito final da escala. 
 
Atividade Conceituada: são atividades desenvolvidas pelos alunos que, ao serem corrigidas, 
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recebem um conceito. O conjunto dessas atividades gera um único conceito que será utilizado 
para compor o conceito final da escala.  
 
Avaliação Bimestral: atividades feitas em sala como as provas bimestrais de modo individual 
e sem consulta. O conjunto dessas atividades irá gerar um único conceito para a composição 
de conceito final da escala e, o desempenho dos alunos nesse conjunto, terá maior peso no 
conceito final. 
 
Instrumentos de avaliação: ao longo da escala serão utilizados instrumentos variados de 
avaliação para gerar dados para as atividades de produtividade, conceituadas e bimestral. 
 
Perda de Atividade: é de inteira responsabilidade de o aluno inteirar-se das atividades 
solicitadas, de resolvê-las e entregá-las ao professor no prazo determinado. As justificativas 
plausíveis devem ser comunicadas e/ou entregues na Coordenação, no dia que ocorreu, e 
então comunicadas ao professor o mais breve possível. 
 
Conceito Final da Escala: será elaborado, a priori, a partir dos três conceitos obtidos das 
atividades de produtividade, das atividades conceituadas e das atividades individuais. 
  
Atividades do CEPAE: as atividades do Departamento de Matemática LUDENS e OBMEP e 
as atividades da Escola como o SIMULADO e CIRCULA, serão utilizadas como uma das 
atividades de produtividade e/ou atividade conceituada e, desse modo, serão usadas para a 
construção do conceito final da escala na qual ocorreram. Isso implica que a participação e o 
desenvolvimento dessas atividades pelos alunos é obrigatório. 
 
Atendimento: é o horário semanal no contra turno para estudo da Matemática ministrado por 
estagiários e/ou pelo Professor da turma. A participação do aluno é registrada e só será 
considerada válida, se houver envolvimento efetivo dele nas atividades ali realizadas. O 
professor poderá solicitar a presença obrigatória de alguns alunos. Está previsto no 
atendimento a realização de atividades de matemática básica que serão consideradas como 
atividade de produtividade e/ou conceituada para a construção do conceito final da escala. 
Neste caso o desenvolvimento dessas atividades é obrigatório a todos os alunos. 
 
Corresponsabilidade do aluno: o aluno é considerado corresponsável pelo processo de 
ensino e de aprendizagem da Matemática. Para isso ele deve assumir uma atitude condizente 
com essa responsabilidade, proceder com os estudos diários fora da sala de aula, buscar 
ajuda para resolver suas dúvidas, fazer com dedicação e qualidade todas as atividades 
propostas, entrega-las no prazo determinado e participar dos atendimentos. Tais ações, em 
conjunto com as ações realizadas pelo professor, criam condições propícias para a 
aprendizagem. 
 
Instrumentos obrigatórios na sala de aula: é necessário que o aluno esteja portando antes 
do início das aulas o seu material básico de matemática composto de livro didático, lápis, 
caneta, borracha e fichário de matemática. Não é permitido o uso do celular em sala, salvo 
quando o professor autorizar. O aluno poderá ser impedido de assistir a aula caso não porte 
tais materiais antes do inicio da aula. Nesse caso irá trabalhar o conteúdo sozinho na 
coordenação e apresentar uma produção ao professor no final do tempo da aula. 
 
Pontualidade: é necessário que o aluno esteja na sala de aula no horário estipulado, uma vez 
que, ele só poderá entrar, após o professor, se possuir uma justificativa plausível do atraso. O 
aluno só poderá sair de sala em caso de muita necessidade e após a autorização do 
professor. A solicitação do aluno para sair de sala não poderá ser feita no momento da 
explicação do professor. 
 
Conteúdos: neste ano estão previstos os seguintes conteúdos de Matemática para os 
segundos e terceiros anos do ensino médio: 
 
Distribuição segundo os eixos estruturais do conteúdo 
 

Série Números e Álgebra Geometria e Medidas Análise de Dados 

2ª  
 Matrizes 

 Determinantes 

 Geometria Métrica 

Espacial 

 Análise 

Combinatória 
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 Sistemas Lineares  Probabilidade 

3ª  

 Funções 

Trigonométricas 

 Polinômios 

 Número Complexo 

 Geometria Analítica  

 
A distribuição dos conteúdos nas respectivas escalas e das respectivas séries segue a 

seguinte ordem: 

 

Série Escala Conteúdo 

2ª 

1ª Geometria Métrica Espacial 

2ª 
Análise Combinatória 

Probabilidade 

3ª 
Sistemas Lineares 

Matrizes 

4ª Determinantes 

3ª 

1ª Funções Trigonométricas 

2ª 
Polinômio 

Números Complexos 

3ª 
Ponto 

Reta 

4ª Circunferência 

 

  
Goiânia, março de 2016. 

 
 

  _______________________                                                     ___________________  
             Marcello Lucas                                                                           Aluno(a)                                                                                               
  Professor de Matemática CEPAE – UFG 
 
 
Visto do(s) responsável(is):__________________________em: ___/___/____ 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2016

Disciplina: Espanhol Departamento: Língua Estrangeira-
Espanhol

Nível: Médio Série:               2    Turma: A e B
CH anual: 80h CH semanal: 2h
Prof(a) responsável: Iris Oliveira de Carvalho
Ementa: 
Desenvolver no aluno a competência comunicativa para que ele saiba interagir
adequadamente às várias situações comunicativas, propósitos e papéis dos
participantes.

Objetivos: 
A Língua Estrangeira Espanhol foi escolhida no ano de 2005, respeitando a Lei nº
11.161/2005 de oferta obrigatória da LE no Ensino Médio. Assim, o aluno do 1º ano do
EM cursará durante este ano a Língua Espanhola e outra LE de livre escolha. Dentro da
proposta de LE, reestruturada no ano de 2005, os alunos desta série terão duas aulas
semanais. Por meio do uso de livro didático, canções, jogos, trabalhos orais e escritos,
filmes e da interação com os colegas e com o professor, pretendemos preparar o aluno
para adentrar no universo cultural e pluralizado. 
Metodologia: 
O ensino de LE no CEPAE está baseado no desenvolvimento das quatro habilidades
(ler, ouvir, falar e escrever), sendo assim, as atividades desenvolvidas em Língua
Espanhola respeitarão essas diretrizes. Por meio do uso de livro didático, canções,
jogos, trabalhos orais e escritos, filmes e da interação com os colegas e com o
professor, pretendemos preparar o aluno para adentrar no universo cultural e
pluralizado. Para esta fase, faremos dois encontros semanais de 45 minutos durante o
ano.
Conteúdo:
1. comidas
(vocabulár
io)

7. el
periódic
o y
condicio
nes de
trabajo
(repasa
r  las
profesio
nes) 

1. los
inventos

6. los
c u e n t o s
infantiles

2.
expresar
cantidades

8. estilo
indirect
o

2. pretérito
inde f in ido
(regulares e
irregulares)

7. los
animales
y el
m e d i o
ambiente

3. dar
instruccion

9. el
futuro

3 . 
biografías

8 .
imperativ



es
(imperson
al)

(predicc
iones)

o
afirmativ
o y
negativo

4. hablar
de la salud
(el cuerpo)
 y dar
consejos

10.
oracion
es
condicio
nales

4.  el
p r e t é r i t o
imperfecto

9 .
memoria
s y
costumbr
es

5. estados
de ánimo

11.
expresa
r gustos
y
opinion
es

5.  los
juegos de la
niñez 

1 0 .
gastrono
mia

6. el
subjuntivo
(presente)

12.
aspecto
s
cultural
es

Material didático: 
O conteúdo da disciplina de Língua Espanhola será composto de 05 unidades (6, 7, 8, 9
e 10) do Livro Didático Nuevo Español en Marcha, Volumen 2 (A2), Libro del alumno,
Editora SGEL
Avaliação: 
Em cada uma das 4 escalas os alunos realizarão as seguintes atividades avaliativas:
prova oral, prova escrita, apresentação de trabalhos (orais e escritos), tarefas e
atividades avaliativas extras. A participação e a interação do aluno em sala de aula
também serão avaliadas. 
Referências: 
VIUDEZ, F. C; DIEZ, I. R.; FRANCOS, C. S. Nuevo Español en Marcha, Volumen 2
(A2) – Libro del Alumno- Madrid España: SGEL, 2014.



2º Ano/ Turmas: A e B 

Profª.: Anna Maria Dias Vreeswijk 

Carga horária semanal: 2 aulas 

Carga horária anual: 80 horas 

 

1. EMENTA: A disciplina aborda as relações sociais, políticas e econômicas no processo de 

colonização da América, assim como as construções culturais. O estudo dos séculos XVIII e XIX 

fundamenta-se na análise dos projetos políticos da modernidade e dos conflitos entre os diferentes 

sujeitos históricos. 

 

2. EIXOS TEMÁTICOS E CONTEÚDOS: 

 

2.1. Escravidão e liberdade: 

Problematização do presente: o trabalho análogo à escravidão no Brasil atual 

A escravidão moderna mercantil: o comércio de escravos 

A Igreja e a legitimação da escravidão 

A sociedade açucareira: 

 - A escravidão rural: a casa grande e a senzala 

 - Os escravos domésticos e as formas disfarçadas de dominação 

A sociedade mineradora: 

 - A escravidão urbana e os escravos e escravas de ganho 

 - As formas de resistência à escravidão 

História e arte: o Brasil pelo olhar dos viajantes (Rugendas e Debret) 

 

2.2. A desconstrução dos heróis 

As bandeiras e a construção da imagem heroica dos bandeirantes 

A Inconfidência mineira e a construção da imagem heroica de Tiradentes 

 

2.3. Imagem e poder: 

Problematização do presente: o poder da imagem na política e na sociedade de consumo 

Monarquias absolutistas 

 - A concepção de poder absolutista e o suplício 

 - A etiqueta: a espetaculização do rei e as estratégias de diferenciação social da nobreza 

- A fabricação da imagem do rei/ rainha 

 



2.4. Gênero: a construção do feminino e do masculino 

O Iluminismo: 

 - O pensamento dos filósofos iluministas: Locke, Montesquieu, Voltaire e Rousseau 

 - A inferiorização da mulher: do pensamento religioso ao filosófico 

Revolução Francesa: 

 Problematização do presente: discursos divergentes acerca dos direitos humanos 

 - O antigo regime e as fases do processo revolucionário 

 - A participação e a exclusão das mulheres no processo revolucionário 

História e arte: o classicismo 

Revolução Industrial 

- Vigiar e punir: a disciplinarização do trabalho 

- O uso de mão de obra de mulheres e crianças 

- A formação da classe operária e o movimento operário europeu (ludismo e cartismo) 

 

2.5. A construção da nação: 

A independência do Brasil: 

 - A transferência da corte e interiorização da Metrópole 

 - A construção do 7 de setembro 

Os movimentos separatistas ou contestatórios e a imposição da ordem 

 

2.6. Dominação e resistência: 

O Imperialismo 

 - Etnocentrismo e darwinismo social 

 - A partilha da África/ 

 -O anticolonialismo 

História e arte: o orientalismo 

 

2.7. Relações e conflitos étnico-raciais 

Problematização do presente: as políticas afirmativas e a concepção de raça na atualidade 

O movimento abolicionista 

A migração europeia e a política de branqueamento 

Crise da monarquia e proclamação da República 

 

 


