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1. JUSTIFICATIVA 

A cidade de Arcoverde esta localizada num ponto de interseção estratégico para a 
região do agreste e sertão, tanto no que diz respeito à economia quanto a prestação de 
serviços, no que se destaca especificamente a educação formal, sistematizada, que se 
materializa em um complexo sistema que agrega a população local e circunvizinha (quase 
uma conturbação) que tem a capacidade de contribuir com as atividades da região circunscrita 
no que diz respeito à economia, assim como na formação de mão de obra qualificada para 
esse mercado no nível técnico e superior graças às possibilidades que se desenharam e tem 
se ampliado com o atual governo com a ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR 
FRANCISCO JONAS FEITOSA COSTA pretende contribuir ao desenhar um plano de curso 
a ser implantado na gestão da primeira escola técnica da cidade de Arcoverde. 

 
Inicialmente queremos recordar que por muito tempo a história e a geografia das 

cidades interioranas do estado de Pernambuco viveram um ciclo de produção e reprodução 
da miséria causada por longos períodos de estiagens que se somavam a uma agricultura 
rudimentar, a falta de industrialização, a presença de um comércio muito restrito e taxas de 
analfabetismo elevadas que são facilmente reconhecidas quando da observação do perfil das 
gerações dos pais e demais antepassados (do corpo docente e discente das escolas nas 
quais tivemos oportunidade de trabalhar), dos quais poucos chegaram a terminar o Segundo 
Grau (atual Ensino Médio).  

 
Esta conjuntura geográfica, econômica e social acima descrita dificultava o alavancar 

da economia local, o empreendedorismo, e obrigava as gerações desprestigiadas de capital 
econômico e cultural dos nossos antepassados, assim como dos nossos estudantes a 
migrarem para outras regiões do país, principalmente São Paulo, Brasília e os garimpos 
Mineiros que se encontravam em amplo desenvolvimento. 

 
O desenvolvimento do eixo São Paulo e Rio tiveram seu crescimento favorecidos, 

inicialmente pelos lucros produzidos pelo café que oportunizaram o acumulo do capital 
necessário ao inicio da industrialização e urbanização do país, no que se destaca a figura do 
Conde de Mauá; pela Era Vargas na política de superação da crise do café; pelo entre guerras 
e a necessidade de substituição das importações; pelas ideias de Juscelino Kubitschek e o 
seu apreço pelo automobilismo e finalmente a industrialização promovida à época dos 
militares pelo caminho do endividamento externo.  
 

Contudo, a modernidade que possibilitou uma mecanização e automação cada vez 
mais sofisticada nesses centros urbanos que antes acolhiam nossos braços produtivos, agora 
era motivo de exclusão. Realidade esta que não passou despercebida aos olhos do saudoso 
Eduardo Campos, com o apoio do governo Federal na pessoa do presidente Lula da Silva ao 
promover um amplo programa de desenvolvimento do estado de Pernambuco, destacando a 
preocupação do governador com todas as regiões do estado o que realmente passou a ser 
um grande diferencial no modo de governar e que veio modificar o contexto local, substituindo 
o ciclo de reprodução da miséria pelo ciclo da produção reprodução de oportunidades. 

O novo caminho trilhado teve inicio com a atração de indústrias que trouxeram para 
o estado de Pernambuco oportunidades, antes tão distantes, mas também este novo contexto 
trazia os seus desafios para que todas as regiões de Pernambuco pudessem fazer parte 
efetivamente do desenvolvimento econômico que se descortinava para o estado à revelia da 
exclusão que marcara os períodos pretéritos, e a grande barreira por hora seria e ainda é a 
ausência da qualificação profissional.   

 
Nesse novo contexto, o governo e sua equipe (destacando Paulo Dutra) trabalhou e 

vem trabalhando para superar mais este mais entrave. De modo que, vieram as escolas 
integrais e semi-integrais como programa que logo conquistou o status de política pública, e 
hoje temos quase que a universalização desse modelo no Ensino Médio.   

Contudo ainda se viu que a estratégia das escolas integrais e semi-integrais ainda 
não era o bastante, daí a implantação das ETE Prof. Francisco Jonas  Feitosa Costa não só 
como espaço de formação geral e profissional, mais ainda como propulsoras da economia 
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local.  
Nessa nova conjuntura de desenvolvimento que se desenhou no Estado de 

Pernambuco, surge a figura de Paulo Câmara, não apenas para garantir os passos dados 
pelo seu antecessor, mas para ir além dele pelo que lhe é permite o compromisso pessoal e 
político assumido com o povo de Pernambuco e por sua qualificação que garante as 
condições de fazê-lo. 

 
Tal compromisso se materializa em todo estado, mas agora tomamos como 

referência a cidade de Arcoverde que já conta com duas escolas Integrais e uma semi-integral 
e agora com a ETE. E com fôlego ainda para a ampliação da UPE (Universidade Estadual de 
Pernambuco) no estado com uma unidade nesta cidade, tendo uma sede em estado avançado 
da construção. 

 
O fato de termos sido testemunhas de toda esta história é que nos faz despertar o 

desejo de contribuir com esta realidade positiva que tem tomado forma na nossa região e nos 
motiva a apresentar o Projeto Político Pedagógico pautado no fortalecimento da identidade 
do jovem aprendiz, na cultura da trabalhabilidade e no respeito a diversidade.  

 
De modo que a instalação da ETE PROFESSOR FRANCISCO JONAS FEITOSA 

COSTA, através da SEDUC/PE, oportunizará o Ensino Médio Profissional, nos formatos 
integrado e subseqüente, oferecendo uma proposta pedagógica com base nos princípios da 
trabalhabilidade e atuando como fonte de inovação em termos de conteúdos, métodos e 
gestão.  

 
Conjuntura do Desenvolvimento para Redes de Computadores 
 
O século XX presencia uma revolução tecnológica nunca vista antes na história da 

humanidade. O aperfeiçoamento dos sistemas de produção, transporte e comunicação 
formaram a sociedade industrial. No início do século XXI um novo paradigma começa a se 
formar e a sociedade industrial começa a abrir espaço para uma nova era, a sociedade da 
informação, ocasionando mudanças expressivas no comportamento da humanidade. 
  
           Em decorrência destas mudanças, o acelerado avanço tecnológico, responsável pelas 
modernizações dos sistemas computacionais, colaborando também para as instabilidades no 
cenário econômico mundial, trouxe a tona uma maior exigência no que se refere ao perfil 
profissional exigido pelo mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo. Desta 
forma, a globalização das atividades econômicas e sociais exige uma necessidade básica de 
comunicação dentro de um ambiente computacional interconectado, onde as pessoas fazem 
parte diretamente ou indiretamente de uma Rede Computadorizada de Informações. Nesta 
perspectiva, as atuais tendências da administração apregoam que o sucesso só poderá ser 
atingido se as empresas, além de serem altamente competentes no que fazem também 
estiverem "conectadas" às oscilações e tendências do mercado do qual participam a macro 
economia em geral. 

 
Para tanto, as organizações quer sejam públicas, privadas ou de economia mista vem 

passando por transformações tecnológicas frente à necessidade de se manterem atualizadas 
em um mercado altamente competitivo. Elementos como tecnologia de rede de 
computadores, muda as relações entre parceiros comerciais, às relações com os clientes e 
as relações internas dentro da organização, como forma de melhorar seu desempenho, 
manter vantagens competitivas, garantir a sobrevivência, prestando serviços de forma 
eficiente e rápida, em atendimento a nova ordem mundial. 
 Neste contexto é importante destacar a educação profissional de nível técnico, com o 
objetivo de garantir aos cidadãos o direito a aquisição de competências profissionais, ter sua 
importância assegurada, desempenhando um importante papel, pois é responsável em 
promover uma formação íntegra, globalizada e que vise à inserção destes futuros profissionais 
nos inúmeros cenários de trabalho nas mais diversas áreas de atuação. 

            Nesta perspectiva, a Escola Técnica Estadual ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
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PROFESSOR FRANCISCO JONAS FEITOSA COSTA pautada nos seus princípios 
institucionais e com o objetivo de formar cidadãos e profissionais qualificados, 
compromissados com o desenvolvimento pessoal e profissional e com o crescimento sócio-
econômico de Pernambuco e da região Nordeste, justifica a oferta do Curso Técnico em 
Redes de Computares considerando principalmente as necessidades do mercado como a 
escassez de pessoal  para atuar no ramo da informática em especial na área de Redes de 
Computadores, sendo capazes de articular conhecimentos  de forma a elaborar, implantar, 
gerenciar projetos lógicos e físicos de redes locais e de longa distância promovendo a 
conectividade entre os sistemas, contribuindo para o incremento da produtividade e a melhoria 
da qualidade nas organizações usuárias e provedoras de serviços de rede, observando 
também as oportunidades de crescimento econômico do Estado. 
          
             Em pesquisa divulgada em seu site oficial[1][1], o Governo do Estado de Pernambuco, 
apresenta informações sobre a importância desses investimentos para a economia do estado, 
pois diminuem bastante as diferenças econômicas. Os números comprovam tal crescimento, 
como o PIB pernambucano que só num trimestre do ano passado teve um aumento de 7,2%, 
superando a média nacional de 6,8%. Outros dados apontam, que Pernambuco cresceu muito 
na geração de emprego nos últimos dois anos. Ao comparar a geração de emprego entre os 
anos de 2007 e 2008, o Estado, em nível nacional, saiu da 14ª para a 2ª colocação.               
   
             A indústria de produtos elétricos, por exemplo, contabiliza, de acordo com o Cadastro 
Industrial da Federação das Indústrias de Pernambuco (FIEPE), mais de 450 empresas ativas. 
Pernambuco atraiu indústrias de parâmetros de produção internacional, a exemplo da Alcoa, 
Philips, Açonorte (Grupo Gerdau), e grupos nacionais, como Baterias Moura, produtor de 
acumuladores elétricos no interior do Estado, e Leon Heimer, que produz geradores elétricos 
na Região Metropolitana do Recife, são exemplos de empresas de capital local que se 
encontram inseridas na economia globalizada. 
            A metalurgia é o ramo que apresenta o maior número de estabelecimentos, 341, o que 
significa pouco mais de 60% do total do segmento, seguido pelo ramo da mecânica com 83 
estabelecimentos. Sessenta e seis empresas se dedicam aos ramos eletro-eletrônicos e de 
comunicação e outras 67 são produtores de material de transporte.  
  
            Na área de eletroeletrônica, o Estado conta com o Parque Tecnológico de 
Eletroeletrônica de Pernambuco (Parqtel). O parque foi pensando para abrigar, além da 
indústria de materiais e equipamentos elétricos e eletrônicos e de automação industrial, outros 
setores, como a indústria de equipamentos médico – hospitalares o setor de software, assim 
como tecnologias "portadoras de futuro" como  opto -eletrônica, a nanotecnologia e a 
biotecnologia. O ambiente também está marcado pela cooperação de universidade, institutos 
de pesquisa, empresas e organizações governamentais para o desenvolvimento de 
tecnologias. 

Desta forma não há dúvidas que o estado possui um cenário propício e interessante 
para a geração de empregos, onde a área de redes de computadores tem um papel 
indispensável na expansão dos negócios, interligando as indústrias, empresas de pequeno, 
médio e grande porte, de forma eficiente e segura. 
   

É importante considerar os aspectos educacionais, o quadro educacional do estado 
de Pernambuco para o ensino técnico encontra-se em expansão e possui demanda crescente. 
Se considerarmos o número total de egressos do ensino fundamental e do  ensino médio 
como futuros ingressos no ensino técnico, essa afirmação fica ainda mais salutar, 
especialmente pelas estatísticas divulgadas pelo Censo da Educação Básica do MEC/INEP 
2007. Este, divulgou que a população do ensino fundamental do Brasil é de 32.086.700, no 
Nordeste é de 10.101.688, do ensino médio é de 8.264.816 alunos, sendo 385.073 alunos do 
estado de Pernambuco. 

 
Além do considerável número de indústrias, o setor produtivo de informática do estado 
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de Pernambuco é, sem sombra de dúvida, o principal pólo gerador de tecnologia da região 
Nordeste. Um exemplo é o CESAR – Centro de Estudos Avançados de Recife (In 
www.cesar.org.br), organização não governamental de prestação de serviços, criada pelo CIN 
-Centro de Informática, em 1996, atuando como incubadora de pequenas empresas de 
informática. Soma-se a isso o fato de grandes empresas terem entrado para história por seu 
pioneirismo, a exemplo do BANORTE, primeiro banco informatizado do Brasil, o que reafirma 
que o estado é alvo de investimentos pesados de toda natureza, tornando Pernambuco hoje, 
um dos principais centros de produção de inteligência do país.  

 
Outro aspecto relevante que merece destaque,é o fato de Pernambuco sediar o Porto 

Digital, http://www.portodigital.org.br situado em Recife.  Definido como o Arranjo Produtivo 
de Tecnologia da Informação e Comunicação, com foco no desenvolvimento de software, e 
que nos últimos anos consolidou, definitivamente, esta vocação de Pernambuco pelo 
desenvolvimento tecnológico na área de Informática, através do qual diversas empresas 
geradoras de tecnologia foram e continuam sendo atraídas para o Estado.  

O projeto já conta com investimentos superiores aos 100 milhões de dólares 
provenientes, em sua maioria, do governo estadual, certamente reafirmando Pernambuco 
como o maior Pólo de Informática do Nordeste, e o segundo maior do Brasil, alavancando o 
crescimento do mercado de TI no Estado, através de projetos desenvolvidos para empresas 
como Motorola, Globo.com, Nokia, Embraer, Siemens, IBM, Banco Central, Fapesp e o 
Governos (Federal, Estadual e Municipal), em diversos projetos dos seus ministérios, 
autarquias e fundações. Com um maior investimento na internacionalização dos produtos e 
serviços, as empresas embarcadas no Porto Digital ampliarão o impacto deste segmento no 
Produto Interno Bruto do Estado. 

 
Mesmo apresentando um cenário altamente profícuo à informática, algumas empresas 

como o C.E.S.A.R, têm encontrado dificuldades para contratação de recursos humanos com 
o perfil que atenda às exigências dos seus clientes nacionais e internacionais.  

Além da comprovada capacitação e necessidade dos grandes pólos tecnológicos 
de Pernambuco, é observada crescente demanda por acesso a Internet das pequenas e 
médias empresas, bem como pela estruturação da infra-estrutura de conectividade local, 
segurança de acesso, privacidade e provimento de serviços aos usuários das redes.  

Neste contexto a Oi (www.oi.com.br) possui em sua rede cerca de 45.000 
(quarenta e cinco mil) linhas de acesso a Internet utilizando ADSL (Tecnologia de acesso 
banda larga), muito utilizado pelas pequenas e médias empresas para acesso a Internet, e 
possui 9.000 (nove mil) linhas de acesso disponíveis. Outra tecnologia bastante utilizada é o 
acesso via cabo possuindo uma base de 30.000 (trinta mil) pontos disponíveis só em Recife 
através dos provedores de serviço local (in www.cabomais.com.br).Dentro do segmento das 
grandes corporações temos no mercado de Pernambuco além da Oi e EMBRATEL 
fornecendo acesso dedicado a internet, além de acesso a outras redes como X.25 e Frame 
Relay por exemplo. 

Por todos estes motivos, a ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR 
FRANCISCO JONAS FEITOSA COSTA entende que, num mercado em franca expansão, 
torna-se imprescindível a sua atuação, assim lança a proposta em oferecer o curso Técnico 
em Redes de Computadores promovendo o atendimento à demanda de oportunidades 
geradas no Estado, na região no Brasil e no exterior.   

Considerando todos estes aspectos, que a ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
PROFESSOR FRANCISCO JONAS FEITOSA COSTA vem reafirmar a necessidade de 
fomento à educação tecnológica, sobretudo na área de Informática, valorizando o uso da 
tecnologia no desenvolvimento de soluções para redes e ambientes operacionais. 

Diante do cenário apresentado, a ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR 
FRANCISCO JONAS FEITOSA COSTA, visa oferecer o Curso inovador de Técnico em Redes 
de Computadores do Eixo Tecnológico Informação e Comunicação para atender as 
necessidades do mundo do trabalho na cidade de Arcoverde e cidades circunvizinhas como, 
Venturosa, Pedra, Buíque, Pesqueira, Ibimirim, Inajá, Custódia e demais distritos na 
redondeza, em caráter altamente compacto e focado nas tecnologias essenciais propiciará a 

http://www.cesar.org.br/
http://www.portodigital.org.br/
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formação integral do técnico dentro das mais atuais tendências e exigências do mercado local, 
regional e nacional.  

Construído a luz nas orientações constantes do Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos, o Curso Técnico em Redes de Computadores tem objetivos de: 

 Oferecer condições para que o aluno desenvolva competências pessoais e 
profissionais, necessárias e comuns a todo profissional que trabalha no segmento redes de 
computadores, de modo a favorecer o diálogo e a interação com os demais colaboradores; 

  Proporcionar ao aluno condições de adaptar-se às inovações tecnológicas e 
sociais com responsabilidade e aprender ao longo de toda vida profissional de forma 
autônoma e continuada;  

 Propiciar condições para que o aluno desenvolva uma ampla visão da 
importância da tecnologia da informação no processo produtivo moderno, preparando-o para 
propor soluções de rede que atendam as necessidades das empresas e dos clientes, no que 
diz respeito à utilização de tecnologias relacionadas à comunicação de dados e informações. 

1.2.      OBJETIVOS 

 O Curso Técnico em Redes de Computadores tem o objetivo de formar 
profissionais que tenham aprendido a aprender, que seja capaz de auto-gerenciamento com 
autonomia e ética profissional para projetar, estruturar e gerenciar redes de computadores 
sejam estas locais ou de longas distâncias, com administração de sistemas servidores e 
configurações de equipamentos ativos de redes. 

 Proporcionar aos Técnicos de Nível Médio em Redes de Computadores 
conhecimentos e formação integral, com base nas tendências e tecnologias das da 
atualidade, capacitando-os a intervir no desenvolvimento econômico e social da região, assim 
como em nível nacional: 

 Na elaboração de projetos lógicos e físicos de redes de computadores locais e 
de longa distância;  

 Na Configuração de Redes Cliente/Servidor em mais de uma plataforma de 
Sistema Operacional; 

 Como profissionais de suporte técnico em ambientes de Telecomunicações e 
processamento de dados;  

 Na administração e manutenção de redes de pequeno e de grande porte;  
 No levantamento de necessidades de dimensionamento, especificação técnica 

e avaliação e manutenção de equipamento de informática (Hardware);  
 Na definição de soluções de conectividade e comunicação de dados; 
 No empreendimento de negócios na área de informática, no segmento de 

redes, atendendo aos aspectos éticos, ambientais e legais. 

2. REQUISITO DE ACESSO 

2.1. Forma de acesso ao curso 

2.1.1. Formas de articulação com o ensino médio 
 

Os requisitos de acesso são os definidos pela Lei Federal 9.394/96, com Redação 
dada pela Lei N.º 11.741, de 2008, utilizando a seguinte forma:  

 

 Articulado ao ensino médio de forma Integrada: oferecida somente a quem 
já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno 
à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-
se matrícula única para cada aluno 
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2.2. Forma de acesso ao curso 

2.2.1. Processo seletivo 

O acesso ao Curso Técnico de Nível Médio em Redes de Computadores organizado 
de forma integrada-articulada será realizado através de processo seletivo público, a ser 
realizado anualmente, cujos critérios serão previamente divulgados através de edital, e 
amplamente divulgado através de diversos meios de comunicação. Na distribuição das vagas 
serão garantidas 80% para alunos da rede pública de ensino e 20% para a comunidade 
externa. 

As vagas excedentes, se existirem, serão preenchidas através de novo processo 
seletivo, no mesmo molde acima descrito. 

 
Na existência de vagas remanescente a partir do segundo ano, a transferência se dará 

para alunos transferidos de outros cursos congêneres, garantindo-se o cumprimento do 
currículo proposto através das complementações curriculares. 

2.2.1.1. Competências exigidas no processo seletivo 

As competências exigidas no processo seletivo estarão contempladas em 
documento anexo ao edital. 

2.2.1.2. Regulamentação do Processo Seletivo 

Cada processo seletivo semestral será regulamentado por seu respectivo edital, 
determinando o estilo dos exames, os pesos e os pontos de corte, vagas, turnos, horários e 
demais procedimentos e normas a serem regulamentadas, desde o ato de inscrição até a 
matrícula dos aprovados. 

3. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

            O Profissional Técnico de Nível Médio em Redes de Computadores irá atuar na 
elaboração de projetos lógicos e físicos de redes de computadores locais e de longa distância, 
na configuração de Redes Cliente/Servidor em mais de uma plataforma de Sistema 
Operacional, na administração e manutenção de redes de pequeno e de grande porte, no 
levantamento de necessidade de dimensionamento, especificação técnica e avaliação de 
equipamentos de informática (hardware), na definição de soluções de conectividade e 
comunicação de dados e no empreendimento de negócios focado em redes de computadores. 

Em consonância com as atividades descritas acima, bem como das demandas 
estabelecidas pelo mundo do trabalho, o Curso Técnico em Redes de Computadores formará 
o profissional capaz de:  

Gerenciar a comunidade de usuários. 

 autorizar acessos, resolver dúvidas e avaliar continuamente se as expectativas 
do nível de serviço da  rede está sendo alcançadas no dia a dia do usuário.  

 Gerenciar o ambiente computacional.  

 obter e manter um nível de serviço adequado, considerando disponibilidade e 
performance 

Monitorar e avaliar o desempenho da rede.  
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 prever degradações futuras e identificar precisamente o que pode estar 
impactando o tempo de resposta. 

Implementar e manter políticas e procedimentos de segurança e 
continuidade do sistema.  

 Implementar uma política de segurança de rede. 

Gerenciar o desempenho. Monitorando o nível do serviço, 

 diminuir o número de problemas, e em caso de ocorrências, minimizar as 
inconveniências e danos.  

Empreender Negócios 

 Analisar o mercado, identificando oportunidades de negócio; 

 Avaliar um empreendimento sob os aspectos técnicos, econômicos, legais, 
ambientais e sociais. 

 4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organização curricular consolidada no projeto de Curso de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio Articulado-Integrado, Modalidade presencial, obedece ao disposto na 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei 11.741/2008- Altera dispositivos da LDB, na 
Lei 11.788/2008- Dispõe sobre o estágio de estudantes, Resolução CNE/CEB nº 3/98, que 
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Resolução 04/2006, que 
altera o Art. 10 da Res. CNE/CEB 03/98, Resolução CNE/CEB 04/99- Diretrizes Curriculares 
para Educação Profissional, Resolução CNE/CEB 03/2008- Dispõe sobre a instituição e 
implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, Resolução CNE/CEB 
01/2009- Implantação de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio, Resolução CEE/PE 01/2005.  

A Matriz Curricular é estruturada em séries anuais significando um conjunto didático 
pedagógico sistematicamente organizado, contemplando o desenvolvimento de 
competências profissionais formuladas em consonância com o perfil profissional de conclusão 
do curso.  

A Matriz Curricular dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio -  
Articulada-Integrada, está constituída por: 

I-  Componentes Curriculares da Base Nacional Comum, englobando as áreas de 
conhecimento do ensino médio( Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, Ciências 
Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 
fundamentadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino Médio; 

II- Componentes Curriculares da Parte Diversificada organicamente integrada com a 
base nacional comum, por contextualização e por complementação, diversificação, 
enriquecimento, desdobramento, entre outras. 

III-  Componentes Curriculares de formação profissional específica da habilitação 
contemplando as temáticas sugeridas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos,  para o 
Curso Técnico Comércio, do Eixo Tecnológico Informação e Comunicação. 
 
4.3. Estágio Supervisionado 
 
 O estágio curricular será realizado em ambiente específico, junto a instituições de 
direito público ou privado, com profissionais devidamente credenciados, sendo 
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supervisionado e acompanhado pelo Coordenador de Estágio, visando assegurar ao 
educandos as condições necessárias a sua integração no mundo do trabalho. 
 
 A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR  FRANCISCO JONAS FEITOSA 
COSTA define como não obrigatório o estágio para o Curso Técnico de Nível Médio em 
Administração. Contudo, terá estruturada toda uma organização interna de acompanhamento 
de estágio para os educando inseridos no processo de estágio. 

Para viabilizar as atividades de inserção do educando no mundo do trabalho, através 
do estágio curricular, A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR  FRANCISCO JONAS 
FEITOSA COSTA poderá recorrer às pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da 
administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível 
superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, 
para a oferta do estágio curricular, mediante condições acordadas em instrumento jurídico 
apropriado, observadas as normas da legislação de estágio. 
 
 

MATRIZ CURRICULAR TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES 

 

B
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COMPONENTES CURRICULARES 1º ANO 
CH 

2º ANO 
CH 

3º ANO 
CH 

CH TOTAL 

Língua Portuguesa 5 200 5 200 5 200 15 600 

Arte 1 40 1 40 - - 2 80 

Educação Física 1 40 1 40 1 40 3 120 

Matemática 4 160 4 160 4 160 12 480 

Biologia  
2 80 2 80 3 120 7 280 

Física 2 80 2 80 2 80 6 240 

Química 2 80 2 80 2 80 6 240 

História 2 80 2 80 2 80 6 240 

Geografia 2 80 2 80 2 80 6 240 

Filosofia 1 40 1 40 1 40 3 120 

Sociologia 1 40 1 40 1 40 3 120 

Carga Horária da Base Nacional Comum   23 920 23 920 23 920 69 

2760 

PARTE 
DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Espanhol/Inglês/Francês 
2 80 2 80 2 80 6 240 

 Carga Horária da Parte Diversificada   2 80 2 80 2 80 6 240 
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Conceitos e Estruturas de Redes 2 80 - - - - 2 80 

Documentos e Integração de Dados 2 80 - - - - 2 80 

Elementos de Informática 2 80 - - - - 2 80 

Montagem e Manutenção de Computadores 2 80 - - - - 2 80 

Empreendedorismo 2 80     2 80 

Administração de Sistema Operacional 1 - - 2 80 - - 2 80 

Administração de Sistema Operacional 2 - - 2 80 - - 2 80 

Segurança de Dados e Informações - - 2 80 - - 2 80 

Tecnologias Atuais de Redes - - 2 80 - - 2 80 

Gestão de Micro e  Pequenas Empresas   2 80   2 80 

Gerenciamento de Redes de Computadores - - - - 2 80 2 80 

Estruturas de Comunicação de Dados - - - - 2 80 2 80 

Meios Físicos de Comunicação - - - - 2 80 2 80 

Projetos Estruturados de Redes - - - - 2 80 2 80 
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Projeto de Empreendedorismo 

    2 80 2 80 

 CH da Formação Profissional 10 400 10 400 10 400 30 1200 

 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

10 400 10 400 10 400 30 1200 

 
TOTAL GERAL DO CURSO 

45 1800 45 1800 45 1800 135 5400 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO (não obrigatório)   200 

 

ORGANIZAÇÃO DA MATRIZ: COMPETÊNCIAS, CONTEÚDOS, BASES TECNOLÓGICAS, 
BIBLIOGRAFIA. 
 
1º ANO – BASE NACIONAL COMUM E PARTE DIVERSIFICADA 

 
Programa Anual de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C.1 Compreender e usar a língua portuguesa 
como língua materna, geradora de significação e 
integradora da organização do mundo e da própria 
identidade. (Correlacionada com a Competência8 
da Área – CA8) 
 
H1. Identificar, em textos de diferentes gêneros, as 
marcas linguísticas que singularizam as variedades 
linguísticas sociais, regionais e de registro. 
 
H2. Relacionar as variedades linguísticas a situações 
específicas de uso social. 
 
C.2 Reconhecer e valorizar a linguagem de seu 
grupo social e as diferentes variedades da língua 
portuguesa, procurando combater o preconceito 
linguístico. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H3. Relacionar a presença de uma variedade 
linguística em um texto ao contexto de interlocução. 
 
H4. Identificar a relação entre preconceitos sociais e 
usos linguísticos. 

 

1. ANÁLISE LÍNGUÍSTICA E 
REFLEXÃO SOBRE A 
LÍNGUA 

 
 

 LÍNGUA E LINGUAGENS 
 
- A língua e a constituição do sujeito. 
 
- Concepção de língua e linguagem. 
 
- Linguagem, língua, signo e fala. 
 
- Linguagem e ideologia. 
 
- História da língua portuguesa e 
lusofonia. 
 
- Língua: unidade e variedade. 
 
- Língua falada e língua escrita. 
 
- Variação linguística: preconceito 
linguístico. 

 
C.4 Entender os princípios, a natureza, a função e 
o impacto das tecnologias da comunicação e da 
informação, na sua vida pessoal e social, no 
desenvolvimento do conhecimento, associando-

 

 LINGUAGEM DIGITAL 
 
- Linguagem digital (conceito e 
funcionalidade) como ferramenta 
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os aos conhecimentos científicos, às linguagens 
que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos 
processos de produção e aos problemas que se 
propõem solucionar. (Correlacionada com a 
Competência9 da Área – CA9) 
 
H7. Reconhecer a função e o impacto social das 
diferentes tecnologias de comunicação e informação. 
 
H8. Identificar pela análise de suas linguagens, as 
tecnologias da comunicação e informação. 

material de ação numa situação de 
aprendizagem em si. 
 
 

C.3 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
H5. Inferir em um texto quais são os objetivos de seu 
produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos 
procedimentos argumentativos utilizados. 
 
 
H6. Identificar os elementos organizacionais e 
estruturais de textos de diferentes gêneros. 
 
 
C.7 Usar os conhecimentos adquiridos por meio da 
análise linguística para expandir sua capacidade de 
uso da linguagem, ampliando a capacidade de 
análise crítica. 
 
 
H27. Identificar a relação semântica entre palavras 
de diferentes classes e o tema de um texto. 

2. GRAMÁTICA NUMA 
PERSPECTIVA FUNCIONAL 

 
O TEXTO COMO ELEMENTO DA 
ATIVIDADE DISCURSIVA. 
- Compreensão da função do 
substantivo no processo da 
referenciação. 
 
- Compreensão da função do verbo 
como elemento nuclear da 
predicação. 
 
- Compreensão da função do 
adjetivo, do advérbio e de outras 
categorias como elementos 
adjacentes aos núcleos nominais e 
predicativos. 
 
- Compreensão da função do 
advérbio como modificador e 
circunstanciador. 
 
- Uso dos artigos, dos pronomes 
pessoais, demonstrativos e 
possessivos na continuidade 
referencial do texto. 
 
- Identificação de formas pronominais 
e adverbiais que funcionam como 
dêiticos textuais e situacionais. 
 
- Identificação dos efeitos de sentido 
do uso dos sinais de pontuação e de 
outros recursos gráficos, como: 
aspas, travessões, parênteses, 
itálico, negrito etc. 
 
- Divisão do texto em parágrafos 
conforme a distribuição dos tópicos 
desenvolvidos 
 
- Identificação de aspectos 
linguísticos específicos da 
construção do gênero textual. 

C.5 Refletir sobre a conveniência de se conhecer 
as regras da norma padrão como forma de se 

3. NORMAS DA ORTOGRAFIA 
OFICIAL 
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ampliar o domínio de diferentes formas de 
expressão da língua. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H9.  Reconhecer os usos da norma padrão da língua 
portuguesa nas diferentes situações de 
comunicação. 

 
- Normas gerais de acentuação e 
grafia das palavras. 
 
- Novo Acordo Ortográfico. 

C.6 Analisar criticamente os diferentes discursos, 
inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade 
de avaliação de textos. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
H10.  Reconhecer em textos os procedimentos de 
persuasão utilizados pelo autor. 
 
C.7 Usar os conhecimentos adquiridos por meio da 
análise linguística para expandir sua capacidade de 
uso da linguagem, ampliando a capacidade de 
análise crítica. 
 
H11.  Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação. 
 
H41 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as 
situações de formalidade e coloquialidade. 
 
 

4. LEITURA, COMPREENSÃO 
E PRODUÇÃO DE TEXTOS 
ORAIS E ESCRITOS 

 

 TEXTOS ORAIS: 
CARACTERÍSTICAS E 
ELEMENTOS 
ESTRUTURADORES 

 
- Reconhecimento dos efeitos do uso 
de certas expressões que revelam a 
posição do falante em relação ao que 
diz (ou o uso das expressões 
modalizadoras) 
 
- Identificação de especificidades 
(prosódicas, lexicais, sintáticas, 
textuais e pragmáticas) da 
organização do texto oral formal. 
 
- Reconhecimento de procedimentos 
e de marcas linguísticas típicas da 
conversação. 
 
- Reconhecimento de diferentes 
padrões de entonação, conforme a 
natureza das intenções pretendidas 
pelo enunciador. 
 
- Identificação de particularidades de 
pronúncia de certas palavras. 
 
- Reflexão sobre a oralidade nos 
textos escritos. 

C.3 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
H12.   Inferir em um texto quais são os objetivos de 
seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise 
dos procedimentos argumentativos utilizados. 
 
H42. Adequar-se às condições de produção e de 
recepção dos diferentes gêneros textuais orais. 
 

 LEITURA E COMPREENSÃO DE 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 
- Leitura e compreensão de texto 
expositivo: resumo de novela ou 
filme. 
 
- Leitura e compreensão de texto 
informativo: comunicado escolar, 
notícia, etc. 
 
Leitura e compreensão de texto 
argumentativo: opiniões pessoais 
(dissertativo/opinativo) 
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C3. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
H13.  Reconhecer em textos de diferentes gêneros, 
recursos verbais e não verbais utilizados com a 
finalidade de criar e mudar comportamentos e 
hábitos. 
 
H6. Identificar os elementos organizacionais e 
estruturais de textos de diferentes gêneros. 
 
H14.  Relacionar, em diferentes textos, opiniões, 
temas, assuntos e recursos linguísticos. 
 
H15.  Reconhecer no texto estratégias 
argumentativas empregadas para o convencimento 
do público, tais como a intimidação, sedução, 
comoção, chantagem, entre outras. 
 
C.9 Compreender e usar os sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens como meios de organização 
cognitiva da realidade pela constituição de 
significados, expressão, comunicação e informação. 
 
H16.   Identificar os elementos que concorrem para a 
progressão temática e para a organização e 
estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 
 
H43 - Identificar a função predominante (informativa, 
persuasiva etc.) dos textos, em situações específicas 
de interlocução. 

 ASPECTOS DA TEXTUALIDADE 
 
- Reconhecimento de elementos 
pragmáticos (papéis sociais e 
comunicativos dos interlocutores, 
propósito discursivo, função 
sociocomunicativa do gênero, 
aspectos da dimensão espaço-
cultural em que é produzido).  
 
- Compreender a função (referencial, 
expressiva, apelativa, poética, fática 
e metalinguística) predominante em 
diferentes gêneros. 
 
- Reconhecimento de estratégias 
textualizadoras. 
 
- Identificação das palavras e ideias-
chave do texto. 
 
- Identificação dos recursos 
linguísticos em relação ao contexto 
em que o texto é construído 
(elementos de referência pessoal, 
temporal, espacial, registro 
linguístico, grau de formalidade, 
seleção lexical, tempos e modos 
verbais). 
 
- Identificação de recursos 
linguísticos em processos de coesão 
textual (elementos de articulação 
entre segmentos do texto referentes 
à organização - temporal e/ou 
espacial das sequências do texto ou 
à construção da argumentação). 
 
- Reconhecimento dos modos de 
organização da composição textual 
sequências textuais (tipos textuais 
narrativo, descritivo, argumentativo, 
injuntivo, dialogal). 
 
- Reconhecimento da organização da 
macroestrutura semântica (dimensão 
conceitual), articulação entre as 
ideias/proposições (relações lógico-
semânticas). 
 
- Reconhecimento da organização e 
progressão temática. 
 
- Identificação dos mecanismos 
enunciativos (formas de 
agenciamento de diferentes pontos 
de vista na textualização, uso dos 
elementos de modalização). 
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- Reconhecimento dos efeitos dos 
sinais de pontuação 
 
- Estudo de relações intertextuais: 
citação 

C.9 Empregar os diferentes recursos da coesão 
textual, de forma a assegurar a continuidade do 
texto. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – 
CA6) 
 
H.17. Sinalizar no texto o necessário encadeamento 
entre seus diferentes segmentos sejam estes 
segmentos palavras, períodos, parágrafos ou blocos 
supraparagráficos. Com substituições equivalentes e 
o uso de palavras semanticamente associadas. 
 
C.10 Analisar as especificidades das diferentes 
classes gramaticais na construção do texto. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H.18 Utilizar palavras de diferentes classes 
gramaticais cada uma preenchendo sua função 
particular para que a expressão do sentido e das 
intenções seja possibilitada. 

 PRODUÇÃO DE GÊNEROS 
TEXTUAIS E REESCRITA 

 
- Produção de texto argumentativo e 
informativo:        opiniões pessoais, 
comunicado escolar e notícia. 
 
- Retextualização: produção escrita 
de textos a partir de outros textos 
tomados como base ou fonte. 
 
- Reflexão sobre os textos 
produzidos. 
 
- Reelaboração (revisão/reescrita) do 
texto. 
 

 
C.11 Compreender as relações entre o texto 
literário e o contexto histórico, social, político e 
cultural, valorizando a literatura como patrimônio 
nacional. 
(Correlacionada com a Competência5 da Área – 
CA5) 
 
H19.  Identificar em um texto literário as relações 
entre tema, estilo e contexto histórico de produção. 
 
H20. Reconhecer a importância do patrimônio 
literário para a preservação da memória e da 
identidade nacionais. 
 
 
H21. Utilizar os conhecimentos sobre a construção 
do texto literário para atribuir-lhe um sentido. 
 
 
 
C. 23 Compreender a Arte como saber cultural e 
estético gerador de significação e integrador da 
organização do mundo e da própria identidade. 
(Correlacionada com a Competência5 da Área – 
CA5) 
 
 
H44. Reconhecer diferentes funções da Arte, do 
trabalho da produção dos artistas em seus meios 
culturais. 

5. LITERATURA 
 

 LITERATURA E LINGUAGEM 
ARTÍSTICA 

 
- Relações entre os estudos de 
literatura e linguagem, outras artes e 
outros saberes. 
 
 
- A literatura na sociedade atual – 
função social, artística, cultural, ética 
e científica. 
 
- Poema: diferenças entre verso e 
prosa – estrutura, características e 
função desses gêneros. 
 
- Conto tradicional – estrutura, 
características e linguagem utilizada. 
 
 
- Conotação e denotação – 
significação e o emprego literal e 
subjetivo nos variados contextos. 
 
- Particularidades do texto literário: 
funções específicas e funções 
adicionais. 
 

 ESTILOS LITERÁRIOS 
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- Estilo individual e estilo de época. 
 
- Contexto histórico, artístico, cultural 
e literário. 
 
- Características sociais. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

1ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

II – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C.12 Reconhecer a língua materna como 
veículo de participação social e geradora de 
significação que contribui para 
documentação e legitimação da cultura 
através dos tempos. 
(Correlacionada com a Competência6 da 
Área – CA6) 
 
H3. Relacionar a presença de uma variedade 
linguística ao procedimento de argumentação 
de um texto. 
 
H22. Utilizar a linguagem como forma de 
interação de poder agir, atuar ou intervir na 
construção da realidade. 
 
C2. Reconhecer e valorizar a linguagem de 
seu grupo social e as diferentes variedades 
da língua portuguesa, procurando combater 
o preconceito linguístico. 
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
 
H1.  Identificar, em textos de diferentes 
gêneros, as variedades linguísticas sociais, 
regionais e de registro (situações de 
formalidade e coloquialidade.) 

1. ANÁLISE LINGUÍSTICA E 
REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

 
 

 LÍNGUA E LINGUAGENS 
 
- A formação do léxico de uma língua ou 
os vários processos de formação de seu 
vocabulário: estrutura, composição de 
palavras. 
 
 
- Valorização das variedades dialetais, 
reconhecendo o contexto, o 
locutor/interlocutor, o propósito 
comunicativo e a pluralidade discursiva. 
 
 
 

C4. Entender a importância das tecnologias 
contemporâneas de comunicação e 
informação e seu impacto na organização 
do trabalho e da vida pessoal e social, no 
desenvolvimento do conhecimento, 
associando-os aos conhecimentos 
científicos, às linguagens que lhes dão 
suporte, às demais tecnologias, aos 
processos de produção e aos problemas 
que se propõem solucionar. 
(Correlacionada com a Competência9 da 
Área – CA9) 
 

 LINGUAGEM DIGITAL 
 
 
- Linguagem digital – Compreender como 
uma ferramenta material de ação, numa 
situação de aprendizagem e ensino. 
 
 
- Compreender a linguagem virtual, sua 
significação e adequação. (www, http, 
msn, orkut, @ e outras) no contexto 
diário. 
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H7. Reconhecer a função e o impacto social 
das diferentes tecnologias de comunicação e 
informação. 
 
H8. Identificar pela análise de suas linguagens, 
as tecnologias da comunicação e informação. 

 
C8. Compreender e usar os sistemas 
simbólicos das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da realidade 
pela constituição de significados, 
expressão, comunicação e informação. 
(Correlacionada com a Competência6 da 
Área – CA6) 
 
H16. Identificar os elementos que concorrem 
para a progressão temática e para a 
organização e estruturação de textos de 
diferentes gêneros e tipos. 
 
C13. Utilizar a língua materna para 
estruturar a experiência e explicar a 
realidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
 
H20. Reconhecer a importância do patrimônio 
linguístico para a preservação da memória e da 
identidade nacionais. 
 
H14. Relacionar, em diferentes textos, 
opiniões, temas, assuntos e recursos 
linguísticos. 
 
C7. Usar os conhecimentos adquiridos por 
meio da análise linguística para expandir 
sua capacidade de uso da linguagem, 
ampliando a capacidade de análise crítica.  
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
 
H45 - Identificar a relação semântica entre 
palavras de diferentes classes e o tema de um 
texto. 
 
H30 - Verificar na composição das palavras os 
sentidos implícitos em afixos, sufixos, radicais, 
desinências. 

2. GRAMÁTICA NUMA 
PERSPECTIVA FUNCIONAL 

 

 O TEXTO COMO ELEMENTO DA 
ATIVIDADE DISCURSIVA. 

- Compreensão do conceito de gênero 
textual. 
 
- Compreensão da função das 
conjunções, das preposições, dos 
advérbios e de suas respectivas locuções 
na articulação e na conexão de sentido 
entre as partes de um texto. 
- Identificação da elipse na sequência do 
texto e a manutenção de um tópico 
textual. 
 
- Formas de representação lexical do 
sujeito da oração (expresso ou elíptico, 
determinado ou indeterminado, ativo ou 
passivo) e sua relação com as intenções 
pretendidas para o discurso. 
- Aspectos semânticos do vocabulário da 
língua: sinônimos, hiperônimos e de 
expressões definidoras na continuidade 
de um texto.  
 
- Associação semântica entre as palavras 
de um texto e seus efeitos para a coesão 
e a coerência. 
 
- Análise estilística do verbo - usos e 
concordância. 
 
- Identificação de aspectos linguísticos 
específicos da construção do gênero 
textual. 

C5.  Refletir sobre a conveniência de se 
conhecer as regras da norma padrão como 
forma de se ampliar o domínio de diferentes 
formas de expressão da língua. 
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
 
H9.  Reconhecer os usos da norma padrão da 
língua portuguesa nas diferentes situações de 
comunicação. 

3. NORMAS DA ORTOGRAFIA 
OFICIAL 

 
- Normas da ortografia oficial – Utilização 
adequada dos conhecimentos da 
ortografia, no processo de produção, 
imprimindo unidade ao texto oral e escrito. 
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C6. Analisar criticamente os diferentes 
discursos, inclusive o próprio, 
desenvolvendo a capacidade de avaliação 
de textos. 
(Correlacionada com a Competência7 da 
Área – CA7) 
 
H10.  Reconhecer em textos os procedimentos 
de persuasão utilizados pelo autor. 
 
H23. Identificar referências intertextuais. 
 
H24. Identificar em textos as marcas de valores 
e intenções que expressam interesses 
políticos, ideológicos e econômicos. 
 

4. LEITURA, COMPREENSÃO E 
PRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS 
E ESCRITOS 

 

 TEXTOS ORAIS: CARACTERÍSTICAS 
E ELEMENTOS ESTRUTURADORES 

 
- Expressão de opiniões pessoais em 
situações reais de comunicação 
(propósitos, estilos e finalidades 
comunicativos). 
 
- Escuta de textos em situação de leitura 
em voz alta ou de exposição oral, com 
enfoque nos gêneros textuais: debates, 
palestras, entrevistas. 

 
C14. Reconhecer as linguagens como 
elementos integradores dos sistemas de 
comunicação e construir uma consciência 
crítica sobre os usos que se fazem delas. 
(Correlacionada com a Competência1 da 
Área – CA1) 
 
H25. Identificar as diferentes linguagens e seus 
recursos expressivos como elementos de 
caracterização dos sistemas de comunicação 
(informativo, publicitário, artístico e de 
entretenimento). 
 
 
 

 LEITURA E COMPREENSÃO DE 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 
- Leitura e compreensão de texto 
informativo e expositivo: folheto e resumo. 
 
 

C8. Compreender e usar os sistemas 
simbólicos das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da realidade 
pela constituição de significados, 
expressão, comunicação e informação. 
(Correlacionada com a Competência6 da 
Área – CA6) 
H43. Analisar a função predominante 
(informativa, persuasiva etc.) dos textos, em 
situações específicas de interlocução. 
H11. Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação. 
 
C15. Aplicar as tecnologias da comunicação 
e da informação na escola, no trabalho e em 
outros contextos relevantes para sua vida. 
(Correlacionada com a Competência1 da 
Área - CA1) 
H25. Identificar as diferentes linguagens e seus 
recursos expressivos como elementos de 
caracterização dos sistemas de comunicação 
(informativo, publicitário, artístico e de 
entretenimento). 
 

 ASPECTOS DA TEXTUALIDADE 
 
- Reconhecimento de elementos 
pragmáticos (papéis sociais e 
comunicativos dos interlocutores, função 
sociocomunicativa do gênero, aspectos 
da dimensão espaço-cultural em que é 
produzido). 
 
- Identificação das palavras e ideias-
chave do texto. 
 
- Identificação dos recursos linguísticos: 
(elementos de referência pessoal, 
temporal, espacial, registro linguístico, 
grau de formalidade, seleção lexical, 
tempos e modos verbais) e processos de 
coesão textual. 
 
- Reconhecimento dos modos de 
organização da composição textual (tipos 
textuais narrativo, descritivo, 
argumentativo, injuntivo, dialogal). 
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H31. Reconhecer posições críticas aos usos 
sociais que são feitos das linguagens e dos 
sistemas de comunicação e informação 
 
C6. Analisar criticamente os diferentes 
discursos, inclusive o próprio, 
desenvolvendo a capacidade de avaliação 
de textos. 
(Correlacionada com a Competência7 da 
Área – CA7) 
H10.  Reconhecer em textos os procedimentos 
de persuasão utilizados pelo autor. 
 
H23. Identificar referências intertextuais. 

- Reconhecimento da organização da 
macroestrutura semântica (dimensão 
conceitual), articulação entre as 
ideias/proposições (relações lógico-
semânticas). 
 
- Estudo de relações intertextuais: 
epígrafe 
 
 
 

C7. Usar os conhecimentos adquiridos por 
meio da análise linguística para expandir 
sua capacidade de uso da linguagem, 
ampliando a capacidade de análise crítica. 
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
H27. Identificar a relação semântica entre 
palavras de diferentes classes e o tema de um 
texto 
H11. Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação. 
 
C3. Confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. 
(Correlacionada com a Competência7 da 
Área – CA7) 
H5. Inferir em um texto quais são os objetivos 
de seu produtor e quem é seu público alvo, 
pela análise dos procedimentos argumentativos 
utilizados. 
 

 PRODUÇÃO DE GÊNEROS 
TEXTUAIS E REESCRITA 

 
- Produção de texto informativo e 
expositivo: folheto e resumo. 
 
- Produção de epígrafes, pesquisas 
bibliográficas. 
 
- Retextualização: produção escrita de 
textos a partir de outros textos tomados 
como base ou fonte. 
 
- Reflexão sobre os textos produzidos. 
 
- Reelaboração (revisão/reescrita) do 
texto. 

C16. Compreender as relações entre arte e a 
leitura da realidade, por meio da reflexão e 
investigação do processo artístico e do 
reconhecimento dos materiais e 
procedimentos usados no contexto cultural 
de produção da arte. 
(Correlacionada com a Competência4 da 
Área – CA4) 
 
H28. Identificar produtos e procedimentos 
artísticos expressos em várias linguagens. 
 
H29. Relacionar os sentidos de uma obra 
artística ao seu contexto de produção. 
 
C11. Compreender as relações entre o texto 
literário e o contexto histórico, social, 
político e cultural, valorizando a literatura 
como patrimônio nacional. 
(Correlacionada com a Competência5 da 
Área – CA5) 
 

5.  LITERATURA 
 

 LITERATURA E LINGUAGEM 
ARTÍSTICA 

 
- A literatura como instituição social. 
 
- O texto literário e a mídia impressa 
(compreensão das linguagens 
específicas). 
 
- Poema: conceitos básicos e estrutura. 
 
- Crônica (reconhecimento da estrutura, 
características e intencionalidade do 
gênero). 
 

 ESTILOS LITERÁRIOS 
 
- Origens da literatura brasileira: das 
crônicas de viagem ao arcadismo mineiro 
(análise das linguagens utilizadas e 
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H19. Identificar em um texto literário as 
relações entre tema, estilo e contexto histórico 
de produção. 
 

posição crítica diante dos fatos histórico-
literários). 
 
- O Quinhentismo – contexto histórico e 
sua importância na implantação da 
literatura brasileira. 
 
- O Seiscentismo – contexto histórico – 
 
- Reconhecimento de autores e obras do 
período em comparação com a Idade 
Média - Trovadorismo - 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
UNIDADE III 

(AGOSTO e SETEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C3. Confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. (Correlacionada 
com a Competência 7 da Área – CA7) 
H13. Reconhecer em textos de diferentes 
gêneros, recursos verbais e não verbais 
utilizados com a finalidade de criar e mudar 
comportamentos e hábitos. 
 
H4. Identificar a relação entre preconceitos 
sociais e usos linguísticos. 
 
C13. Utilizar a língua materna para estruturar 
a experiência e explicar a realidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área 
– CA8) 
 
H6. Identificar os elementos organizacionais e 
estruturais de textos de diferentes gêneros. 
 
C7. Usar os conhecimentos adquiridos por 
meio da análise linguística para expandir sua 
capacidade de uso da linguagem, ampliando 
a capacidade de análise crítica. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área 
– CA8) 
 
H30. Verificar na composição das palavras os 
sentidos implícitos em afixos, sufixos, radicais, 
desinências. 

1. ANÁLISE LÍNGUÍSTICA E 
REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

 
 

 LÍNGUA E LINGUAGENS 
 
- Normas de prestígio – reflexão e 
adequação – 
 
 - Reflexões sobre as implicações 
socioculturais características da linguagem 
padrão (modalidade oral e escrita, níveis 
de registros e dialetos).  
 
- Variações dialetais (geográficas e 
sociais). 
 
- Distinção entre as marcas da oralidade no 
texto escrito. Normas sociais de uso da 
língua. 
 
 
 

C15. Aplicar as tecnologias da comunicação e 
da informação na escola, no trabalho e em 
outros contextos relevantes para sua vida. 
(Correlacionada com a Competência1 da Área 
- CA1) 
 
H26. Relacionar informações sobre os sistemas 

 LINGUAGEM DIGITAL 
 
- Linguagem digital – compreender regras 
de funcionamento na elaboração de textos 
e planilhas. 
 
- Leitura e compreensão de textos na 
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de comunicação e informação, considerando sua 
função social. 
 
H32. Recorrer aos conhecimentos sobre as 
linguagens dos sistemas de comunicação e 
informação para resolver problemas sociais e do 
mundo do trabalho. 

perspectiva dos gêneros digitais de 
circulação social, destacando informações 
implícitas e explícitas (centrais e 
secundárias). 
 
 

C1. Compreender e usar a língua portuguesa 
como língua materna, geradora de 
significação e integradora da organização do 
mundo e da própria identidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área 
– CA8) 
 
H9. Reconhecer os usos da norma padrão da 
língua portuguesa nas diferentes situações de 
comunicação. 
 
 
H31. Reconhecer posições críticas aos usos 
sociais que são feitos das linguagens e dos 
sistemas de comunicação e informação. 
 
H13. Reconhecer, em textos de diferentes 
gêneros, recursos verbais e não verbais 
utilizados com a finalidade de criar e mudar 
comportamentos e hábitos. 
 
 
C7. Usar os conhecimentos adquiridos por 
meio da análise linguística para expandir sua 
capacidade de uso da linguagem, ampliando 
a capacidade de análise crítica. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área 
– CA8) 
 
 
H27. Identificar a relação semântica entre 
palavras de diferentes classes e o tema de um 
texto. 
 
 
H11. Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação. 
 
 
H5. Inferir em um texto quais são os objetivos de 
seu produtor e quem é seu público alvo, pela 
análise dos procedimentos argumentativos 
utilizados. 
 
H4. Identificar a relação entre preconceitos 
sociais e usos linguísticos. 
 

2. GRAMÁTICA NUMA 
PERSPECTIVA FUNCIONAL 

 

 O TEXTO COMO ELEMENTO DA 
ATIVIDADE DISCURSIVA. 

 

- Identificação da ordem das palavras na 
frase e os efeitos decorrentes da alteração 
dessa ordem. 
 
 
- Reconhecimento sobre os esquemas 
predicativos dos verbos: argumentos 
exigidos e argumentos opcionais. 
 
- Identificação das relações e restrições 
sintáticas e semânticas do verbo com os 
termos anteriores e posteriores a ele. 
 
- Identificação dos procedimentos de 
concordância entre o verbo e a expressão 
sujeito da frase. 
 
- Identificação dos procedimentos de 
concordância entre o substantivo e seus 
termos adjuntos. 
 
- Reconhecimento de especificidades 
quanto à crase e à regência dos verbos e 
dos nomes bem como as mudanças de 
significado advindas das alterações 
ocorridas. 
 
- Reconhecimento dos efeitos discursivos 
de transgressões a essas normas 
sintático-semânticas de composição das 
frases. 
 
- Compreensão da adequação enunciativa 
ao gênero textual. 
 
- Reconhecimento da coesão e da 
coerência como fundamento da 
construção linguística da superfície textual. 
 
- Identificação de aspectos linguísticos 
específicos da construção do gênero 
textual. 

C5.  Refletir sobre a conveniência de se 
conhecer as regras da norma padrão como 

3. NORMAS DA ORTOGRAFIA 
OFICIAL 
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forma de se ampliar o domínio de diferentes 
formas de expressão da língua. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área 
– CA8) 
 
H9.  Reconhecer os usos da norma padrão da 
língua portuguesa nas diferentes situações de 
comunicação. 

 
Normas da ortografia oficial – Utilização 
adequada dos conhecimentos da 
ortografia, no processo de produção, 
imprimindo unidade ao texto oral e escrito. 
 

C6.  Analisar criticamente os diferentes 
discursos, inclusive o próprio, 
desenvolvendo a capacidade de avaliação de 
textos. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área 
– CA7) 
 
H10. Reconhecer em textos os procedimentos de 
persuasão utilizados pelo autor. 
 
C17. Compreender na leitura do texto escrito 
o significado, as relações dos fatos 
elaborados, estabelecendo relação com 
outros textos e seu universo de referência de 
acordo com as condições de produção / 
recepção. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área 
– CA7) 
 
 
H11. Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação de 
variados gêneros textuais, que auxiliem na 
compreensão da intenção comunicativa do autor. 

4. LEITURA, COMPREENSÃO E 
PRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS 
E ESCRITOS 

 

 TEXTOS ORAIS: CARACTERÍSTICAS 
E ELEMENTOS ESTRUTURADORES 

 

- Expressão de opiniões pessoais (temas 
atuais). 
 
- Atividades de produção de textos em 
eventos da oralidade, com enfoque nos 
gêneros textuais: seminário e fórum. 
 
- Hetero e autoavaliação. 
 

C3. Confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. (Correlacionada 
com a Competência7 da Área – CA7) 
 
H14.  Relacionar, em diferentes textos, opiniões, 
temas, assuntos e recursos linguísticos. 
 
H5.  Inferir em um texto quais são os objetivos de 
seu produtor e quem é seu público alvo, pela 
análise dos procedimentos argumentativos 
utilizados.  

 LEITURA E COMPREENSÃO DE 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 

- Atividades de leitura e compreensão de 
texto argumentativo: resenha 
 
- Atividades de leitura e compreensão de 
texto informativo argumentativo: panfleto, 
folder, entrevistas e mídia impressa. 
 
 

C8. Compreender e usar os sistemas 
simbólicos das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da realidade 
pela constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área 
– CA6) 
 
H16.  Identificar os elementos que concorrem 
para a progressão temática e para a organização 
e estruturação de textos de diferentes gêneros e 
tipos. 
 

 ASPECTOS DA TEXTUALIDADE 

 

- Reconhecimento de elementos 
pragmáticos.  
 
- Tese e argumentos de sustentação. 
 
- Reconhecimento dos recursos 
linguísticos em relação ao contexto em que 
o texto é construído (elementos de 
referência pessoal, temporal, espacial, 
registro linguístico, grau de formalidade, 
seleção lexical, tempos e modos verbais), 
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H43. Analisar a função predominante 
(informativa, 
persuasiva,  etc.) dos textos, em situações 
específicas de interlocução. 
 
H12. Inferir em um texto quais são os objetivos 
de seu produtor e quem é seu público-alvo, pela 
identificação e análise dos procedimentos 
argumentativos utilizados. 
 
H14. Relacionar, em diferentes textos, opiniões, 
temas, assuntos e recursos linguísticos. 
 
C6. Analisar criticamente os diferentes 
discursos, inclusive o próprio, 
desenvolvendo a capacidade de avaliação de 
textos. 
 
H23. Identificar referências intertextuais. 

processos de coesão textual (organização 
- temporal e/ou espacial das sequências do 
texto ou à construção da argumentação). 
 
- Reconhecimento dos modos de 
organização da composição textual (tipos 
textuais narrativo, descritivo, 
argumentativo, injuntivo, dialogal). 
 
- Reconhecimento da organização e 
progressão temática: conectivos e 
expressões adverbiais com valor 
argumentativo. 
 
- Estudo de relações intertextuais: alusão 
 

C7. Usar os conhecimentos adquiridos por 
meio da análise linguística para expandir sua 
capacidade de uso da linguagem, ampliando 
a capacidade de análise crítica. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área 
– CA8) 
H11. Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação. 
 
C.9 Empregar os diferentes recursos da 
coesão textual, de forma a assegurar a 
continuidade do texto. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área 
– CA6) 
 
H10.  Reconhecer em textos os procedimentos 
de persuasão utilizados pelo autor. 

 PRODUÇÃO DE GÊNEROS 
TEXTUAIS E REESCRITA 

 
- Produção de texto informativo e 
argumentativo: folder, entrevista e 
resenha. 
 
- Retextualização: produção escrita de 
textos a partir de outros textos tomados 
como base ou fonte: resumos, resenhas, 
pesquisas bibliográficas, etc. 
 
- Reflexão sobre os textos produzidos. 
 
- Reelaboração (revisão/reescrita) do 
texto. 

 
C18. Analisar, interpretar e aplicar os 
recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, 
mediante a natureza, função, organização, 
estrutura das manifestações, de acordo com 
as condições de produção e recepção. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área 
– CA7) 
 
H33.  Estabelecer relações entre o texto literário 
e o momento de sua produção, situando 
aspectos do contexto histórico, social e político. 
 
 
H34.  Relacionar informações sobre concepções 
artísticas e procedimentos de construção do texto 
literário. 
 
 
H35. Analisar as diversas produções artísticas 
como meio de explicar diferentes culturas, 

5. LITERATURA 

 

 LITERATURA E LINGUAGEM 
ARTÍSTICA 

 
- O poema e o contexto histórico 
 
- A comédia teatral – cartas e sermões 
 
- A fábula – estrutura, características e 
linguagem própria do gênero. 
 
- A literatura como sistema intersemiótico – 
análise e reflexão das linguagens 
utilizadas 
 

 ESTILOS LITERÁRIOS 

 

- Origens da literatura brasileira: das 
Crônicas de Viagem ao Arcadismo Mineiro. 
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padrões de beleza e preconceitos artísticos. 
 
 

- Reflexão crítica e comparação dos 
períodos. 
 
- O Setecentismo – contexto histórico – 
 
- Reconhecimento de autores e obras do 
período em comparação com o 
Humanismo e o Classicismo. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C1. Compreender e usar a língua portuguesa 
como língua materna, geradora de 
significação e integradora da organização 
do mundo e da própria identidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
 
H1. Identificar, em textos de diferentes gêneros, 
as marcas linguísticas que singularizam as 
variedades linguísticas sociais, regionais e de 
registro. 
 
H36. Relacionar preconceitos sociais e usos da 
língua. 
 
C3. Confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. (Correlacionada 
com a Competência7 da Área – CA7) 
 
H3. Relacionar a presença de uma variedade 
linguística ao procedimento de argumentação 
de um texto. 

1. ANÁLISE LÍNGUÍSTICA E 
REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

 

 LÍNGUA E LINGUAGENS 
 
- Vinculação das palavras às circunstâncias 
históricas e culturais do percurso da língua. 
 
- Usos do vocabulário: comum, formal, 
técnico, especializado, erudito, entre 
outros. 
 
- Neologismos e os mecanismos de 
ressignificação de palavras já existentes. 
 
- Estrangeirismos, sua adaptação aos 
padrões gramaticais da língua importadora 
e seus valores culturais. 

C15. Aplicar as tecnologias da comunicação 
e da informação na escola, no trabalho e em 
outros contextos relevantes para sua vida. 
(Correlacionada com a Competência1 da 
Área - CA1) 
 
H25. Identificar as diferentes linguagens e seus 
recursos expressivos como elementos de 
caracterização dos sistemas de comunicação. 
 
C4. Entender os princípios, a natureza, a 
função e o impacto das tecnologias da 
comunicação e da informação na sua vida 
pessoal e social, no desenvolvimento do 
conhecimento, associando-o aos 
conhecimentos científicos, às linguagens 
que lhes dão suporte, às demais 

 LINGUAGEM DIGITAL 
 

- Linguagem digital – utilizar a internet 
como fonte de pesquisas e analisar 
criticamente pontos positivos e negativos 
que a tecnologia de informação pode 
causar. (hipertexto, rapidez de informação, 
bullying, pedofilia). 
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tecnologias, aos processos de produção e 
aos problemas que se propõem solucionar. 
(Correlacionada com a Competência9 da 
Área – CA9) 
 
H40. Relacionar as tecnologias de comunicação 
e informação ao desenvolvimento das 
sociedades e ao conhecimento que elas 
produzem. 
 

C22.  Relacionar informações, representadas 
em diferentes formas, e conhecimentos 
disponíveis em situações concretas, para 
construir argumentação consistente. 
(Correlacionada com a Competência7 da 
Área – CA7) 
 
H24. Identificar em textos as marcas de valores 
e intenções que expressam interesses políticos, 
ideológicos e econômicos. 
 
 
C23. Compreender a Arte como saber 
cultural e estético gerador de significação e 
integrador da organização do mundo e da 
própria identidade. 
(Correlacionada com a Competência4 da 
Área – CA4) 
 
H46 - Reconhecer o valor da diversidade 
artística e das interrelações de elementos que 
se apresentam nas manifestações de vários 
grupos sociais e étnicos. 

2. GRAMÁTICA NUMA 
PERSPECTIVA FUNCIONAL 

 

 O TEXTO COMO ELEMENTO DA 
ATIVIDADE DISCURSIVA. 

 
- Reconhecimento dos discursos direto, 
indireto e indireto livre na manifestação da 
polifonia do texto. 
 
- Reconhecimento dos efeitos do uso das 
figuras de linguagem e de certas 
expressões com valor homonímico, 
metafórico e metonímico, que causam 
efeitos de encantamento, de humor, de 
ironia, de ambiguidade e outros. 
 
- Identificação de aspectos linguísticos 
específicos da construção do gênero 
textual. 
 
- Reconhecimento dos gêneros textuais 
artísticos. 

C1.  Compreender e usar a língua 
portuguesa como língua materna, geradora 
de significação e integradora da organização 
do mundo e da própria identidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
 
H.7 Reconhecer os usos da norma padrão da 
língua portuguesa nas diferentes situações de 
comunicação. 
 
C5.  Refletir sobre a conveniência de se 
conhecer as regras da norma padrão como 
forma de se ampliar o domínio de diferentes 
formas de expressão da língua. 
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
 
H9.  Reconhecer os usos da norma padrão da 
língua portuguesa que contribuam para a 
ampliação das competências comunicativas do 
usuário da língua. 

3. NORMAS DA ORTOGRAFIA 
OFICIAL 

 
Normas da ortografia oficial – Utilização 
adequada dos conhecimentos da ortografia, 
no processo de produção, imprimindo 
unidade ao texto oral e escrito. 
 

C.3 Confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. (Correlacionada 

4. LEITURA, COMPREENSÃO E 
PRODUÇÃO DE TEXTOS 
ORAIS E ESCRITOS 
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com a Competência7 da Área – CA7) 
 
 
H5.  Inferir em um texto quais são os objetivos 
de seu produtor e quem é seu público alvo, pela 
análise dos procedimentos argumentativos 
utilizados. 
 
H14. Relacionar, em diferentes textos, opiniões, 
temas, assuntos e recursos linguísticos. 
 
H15. Reconhecer no texto estratégias 
argumentativas empregadas para o 
convencimento do público, tais como a 
intimidação, sedução, comoção, chantagem, 
entre outras. 

 
 

 TEXTOS ORAIS: CARACTERÍSTICAS E 
ELEMENTOS ESTRUTURADORES 

 
- Reflexão sobre textos orais produzidos 
pelos alunos e/ou por autores diversos. 
 
- Comentários, discussões e debates orais 
sobre livros, peças publicitárias, peças 
teatrais, programas de televisão, 
reportagens, piadas, acontecimentos do 
cotidiano, letras de músicas, exposições de 
arte, avaliação de trabalhos escolares, etc. 
 
- Expressão de opiniões pessoais. 
 
- Utilização de estratégias de escuta. 
 
- Aspectos semânticos do vocabulário da 
língua  (noções de polissemia, sinonímia, 
antonímia, hiperonímia, partonímia, campo 
semântico.) 

C14.  Reconhecer as linguagens como 
elementos integradores dos sistemas de 
comunicação e construir uma consciência 
crítica sobre os usos que se fazem delas. 
(Correlacionada com a Competência1 da 
Área – CA1) 
H25.  Identificar as diferentes linguagens e seus 
recursos expressivos como elementos de 
caracterização dos sistemas de comunicação 
(informativo, publicitário, artístico e de 
entretenimento). 
 
C22. Relacionar informações, representadas 
em diferentes formas, e conhecimentos 
disponíveis em situações concretas, para 
construir argumentação consistente. 
(Correlacionada com a Competência7 da 
Área – CA7) 
H.12 Relacionar informações sobre os sistemas 
de comunicação e informação, considerando 
sua função social. 

 LEITURA E COMPREENSÃO DE 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 
- Atividades de leitura e compreensão de 
texto argumentativo: o artigo científico e/ou 
outros. 
 
- O tratamento e os recursos linguísticos 
usados para cada situação de 
comunicação. 

C3. Confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. (Correlacionada 
com a Competência7 da Área – CA7) 
H26.   Relacionar, em diferentes textos, 
opiniões, temas, assuntos e recursos 
linguísticos. 
 
H5.  Inferir em um texto quais são os objetivos 
de seu produtor e quem é seu público alvo, pela 
análise dos procedimentos argumentativos 
utilizados.  
 

 ASPECTOS DA TEXTUALIDADE 
 
- Reconhecimento de elementos 
pragmáticos. 
  
- Tese e argumentos de sustentação. 
 
- Utilização de processos interpretativos 
inferenciais: ironia. 
 
- Reconhecimento dos recursos linguísticos 
em relação ao contexto em que o texto é 
construído, 



 
 28 

C.13 Utilizar a língua materna para estruturar 
a experiência e explicar a realidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
H6.  Identificar os elementos organizacionais e 
estruturais de textos de diferentes gêneros. 
 
H13. Reconhecer, em textos de diferentes 
gêneros, recursos verbais e não verbais 
utilizados com a finalidade de criar e mudar 
comportamentos e hábitos. 
 
C22.  Relacionar informações, representadas 
em diferentes formas, e conhecimentos 
disponíveis em situações concretas, para 
construir argumentação consistente. 
(Correlacionada com a Competência7 da 
Área – CA7) 
H26. Relacionar informações sobre os sistemas 
de comunicação e informação, considerando 
sua função social. 

processos de coesão textual (elementos de 
articulação entre segmentos do texto 
referentes à organização - temporal e/ou 
espacial das sequências do texto ou à 
construção da argumentação). 
 
- Identificação dos modos de organização 
da composição textual (tipos textuais 
narrativo, descritivo, argumentativo, 
injuntivo, dialogal). 
 
- Reconhecimento da organização e 
progressão temática: conectivos e 
expressões adverbiais com valor 
argumentativo. 
 
- Estudo de relações intertextuais: citação, 
epígrafe, alusão. 
 
 

C7. Usar os conhecimentos adquiridos por 
meio da análise linguística para expandir 
sua capacidade de uso da linguagem, 
ampliando a capacidade de análise crítica. 
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
 
H27. Identificar a relação semântica entre 
palavras de diferentes classes e o tema de um 
texto. 
 
H11. Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação. 
 
H3. Relacionar a presença de uma variedade 
linguística ao procedimento de argumentação 
de um texto. 
 

 PRODUÇÃO DE GÊNEROS 
TEXTUAIS E REESCRITA 

 
- Produção de texto argumentativo: resenha 
crítica. 
 
- Retextualização: produção escrita de 
textos a partir de outros textos tomados 
como base ou fonte: artigo, pesquisa 
bibliográfica, resumos, resenhas, etc. 
 
- Reflexão sobre os textos produzidos. 
 
- Reelaboração (revisão/reescrita) do texto. 

C18. Analisar, interpretar e aplicar os 
recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, 
mediante a natureza, função, organização, 
estrutura das manifestações, de acordo com 
as condições de produção e recepção. 
(Correlacionada com a Competência7 da 
Área – CA7) 
 
H33.  Estabelecer relações entre o texto literário 
e o momento de sua produção, situando 
aspectos do contexto histórico, social e político. 
 
 
H34. Relacionar informações sobre concepções 
artísticas e procedimentos de construção do 
texto literário. 
 

5. LITERATURA 
 

 LITERATURA E LINGUAGEM 
ARTÍSTICA 

  
- O texto literário e o tempo 
(reconhecimento e significação da 
linguagem textual através do tempo). 
 
- A prosa literária: semelhanças e 
diferenças entre conto e crônica (análise da 
estrutura, características, linguagem e 
intencionalidade dos gêneros textuais). 
 
- O texto teatral: tragédia (compreender a 
linguagem teatral, sua estrutura, 
intencionalidade e função social). 
 



 
 29 

- A literatura de cordel (Reconhecimento e 
valorização da linguagem específica de 
cordel, sua estrutura e intencionalidade). 
 

 ESTILOS LITERÁRIOS 
- O Neoclassicismo: – contexto histórico, 
função social. 
- Reconhecimento de autores e obras do 
período. 

 
 
LEITURA SUGERIDA DE OBRAS LITERÁRIAS: 
 
1. O Auto de São Lourenço, In: ANCHIETA, José de. Teatro. São Paulo: Martins Fontes, 
2006.  
 
2. MATOS, Gregório de. Antologia. Porto Alegre: L&PM Editores, 1999.  
 
3. GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu. Porto Alegre: L&PM Editores, 1998.  
 
4. GONZAGA, Tomás Antônio. Cartas Chilenas. São Paulo: Martin Claret, 2007.  
 
*OBS.1: Consideramos, ainda, as indicações de leitura obrigatória dos vestibulares UPE, 
UFPE, UFAL, UFPB, etc. indicadas no processo seletivo. O educador deverá estar em 
constante atualização quanto às obras literárias e sugeri-las aos seus estudantes, de maneira 
lúdica que desperte o prazer pela leitura e contribua para a sua formação acadêmica e 
profissional.    
 
*OBS.2: O tópico aspectos da textualidade, alguns conteúdos repetem-se para que o 
professor perceba que o conhecimento é um processo contínuo e sistemático. Ficando 
autônomo para explorar como achar melhor em sala de aula. Contanto, que ao término do 
ano letivo o educando consiga desenvolver com competência as habilidades previstas. 
 

LÍNGUA INGLESA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

1ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

I – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C1. Reconhecimento e uso  desde o 
início do curso da Língua Inglesa em 
tarefas interativas relevantes à realidade 
do aluno. 
(Correlacionada com a Competência2 da 
Área – CA2) 
C2. Reconhecimento do estudo da Língua 
Inglesa como uma forma de inserção 
sociocultural. 
(Correlacionada com a Competência2 da 
Área – CA2) 
 
C6. Produção de texto oral e escrito. 
(Correlacionada com a Competência6 da 
Área – CA6) 
 
C7. Leitura e compreensão de texto. 

1.SUBJECT PRONOUNS 
 
 
2.VERB TO BE (present and past) 
 
 
3.INTERROGATIVE WORDS 
 

 Utilização do verbo to be e subject 
pronouns para informar e obter 
informações pessoais, tais como: nome, 
endereço, estado civil, telefone, e-mail, 
nacionalidade, etc. 

 
4.THERE TO BE (present and past) 
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(Correlacionada com a Competência2 da 
Área – CA2) 
H1. Usar a Língua Inglesa para expressar-
se em situações do cotidiano. 
H2. Utilizar as estratégias de leitura para 
possibilitar compreensão geral do texto.  
H3. Usar dicionários. 
H4. Ler textos não verbais e mistos (mapas, 
gráficos, diagramas, fluxogramas, vídeos, 
fotos, quadros artísticos, comic strips, etc.)  
H5. Relacionar imagem e texto.   
H6. Identificar as estruturas gramaticais de 
forma contextualizada de acordo com as 
características do sistema linguístico.  
H13. Interagir com textos autênticos e 
atuais, com vários registros linguísticos por 
serem portadores de identidades culturais. 
H17. Localizar palavras cognatas e ou 
marcas tipográficas para o reconhecimento 
de informações globais relevantes ao texto 

5. VERB TO HAVE (present / affirmative) 
 
 
6. QUANTIFIERS (many, much, some, any) 

 Utilização dos quantifiers, cardinal and 
ordinal numbers e demais estruturas 
verbais em formas de apresentação, 
preferências / não preferências, horas, 
datas e tipos de alimentos e indicação de 
quantidade aproximada. 
 
 

7. CARDINAL  AND ORDINAL NUMBERS 
 
 
8. ESTUDO DE TEXTO INFORMATIVO 
 
 
 

 

OBS. O professor deve contextualizar o conteúdo descrito na unidade com os gêneros 
textuais que achar melhor. A saber: diálogos, entrevistas, quadrinhos, tiras, poemas, 
propagandas, músicas, e-mail, chat, textos não verbais, etc. 

 

LÍNGUA INGLESA 
UNIDADE II 

(MAIO e JUNHO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C1. Reconhecimento e uso desde o início 
do curso da Língua Inglesa em tarefas 
interativas relevantes à realidade do aluno. 
(Correlacionada com a Competência2 da 
Área – CA2) 
 
C3. Ampliação do repertório léxico.  
(Correlacionada com a Competência2 da 
Área – CA2) 
 
C4. Ampliação do repertório de estruturas 
gramaticais analisadas em textos escritos. 
(Correlacionada com a Competência2 da 
Área – CA2) 
 
C7. Leitura e compreensão de textos. 
(Correlacionada com a Competência2 da 
Área – CA2) 
 
H6. Identificar as estruturas gramaticais de 
forma contextualizada de acordo com as 
características do sistema linguístico.  

1.PLURAL OF NOUNS 
 

 Ampliação do vocabulário através do 
estudo do plural dos substantivos. 
 

2.PRESENT AND PAST CONTINUOUS 
 
 
3.IMPERATIVE 
 

 Utilização das estruturas do modo 
imperativo em manuais de instrução. 

 
4.SIMPLE PRESENT 
 

 Construção das sentenças com a forma 
  auxiliar. 

 

5. FREQUENCY ADVERBS  
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H11. Relacionar um texto em Língua Inglesa, 
as suas estruturas linguísticas, sua função e 
seu uso social. 

H13. Interagir com textos autênticos e atuais, 
com vários registros linguísticos por serem 
portadores de identidades culturais. 

H17. Localizar palavras cognatas e ou marcas 
tipográficas para o reconhecimento de 
informações globais relevantes ao texto. 

 Uso do presente simples e contínuo, 
assim como ações no passado contínuo, 
utilizando os advérbios de frequência 
para o  presente simples e os pronomes 
sujeito e objeto   nas formas verbais 
estudadas.  

 
6.OBJECT x SUBJECT PRONOUNS 
 

 Distinguir a função dos pronouns nas 
sentenças. 

 
 
 
 

 

OBS. O professor deve contextualizar o conteúdo descrito na unidade com os gêneros 
textuais que achar melhor. A saber: diálogos, entrevistas, quadrinhos, tiras, poemas, 
propagandas, músicas, e-mail, chat, textos não verbais, etc. 

 

LÍNGUA INGLESA 
UNIDADE III 

(JULHO, AGOSTO e SETEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

 
C1. Reconhecimento e uso  desde o início 
do curso da Língua Inglesa em tarefas 
interativas relevantes à realidade do aluno. 
(Correlacionada com a Competência2 da 
Área – CA2) 
 
C3.  Ampliação do repertório léxico.  
(Correlacionada com a Competência2 da 
Área – CA2) 
 
C4. Ampliação do repertório de estruturas 
gramaticais analisadas em textos escritos. 
(Correlacionada com a Competência2 da 
Área – CA2) 
 
C7. Leitura e compreensão de textos. 
(Correlacionada com a Competência2 da 
Área – CA2) 
 
H6. Identificar as estruturas gramaticais de 
forma contextualizada de acordo com as 
características do sistema linguístico.  
 
H11. Relacionar um texto em Língua Inglesa, as 
suas estruturas linguísticas, sua função e seu 
uso social. 

1. DEFINITE / INDEFINITE ARTICLES 
 
2. SIMPLE PAST (regular and irregular verbs) 

 

 

 Diferenciação das formas verbais dos 
verbos no passado simples (regulares e   
irregulares). 

  
 

3. POSSESSIVE CASE ( ‘S ) 
 

 Expressão de posse na Língua Inglesa, 
utilizando os possessive adjectives e 
genitive case. 

 

 

4. WILL x GOING TO 

 

 Compreensão das estruturas de formação 

      do futuro. 

 Discussão e reflexão das ações verbais 
no 

       futuro. 
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H13. Interagir com textos autênticos e atuais, 
com vários registros linguísticos por serem 
portadores de identidades culturais. 

H17. Localizar palavras cognatas e ou marcas 
tipográficas para o reconhecimento de 
informações globais relevantes ao texto. 

 
5. ADJECTIVE / POSSESSIVE AND REFLEXIVE 

PRONOUNS 
 
 

 Distinção dos referidos pronomes na 
construção dos textos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

LÍNGUA INGLESA 
UNIDADE IV - (OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C5. Percepção dos elos coesivos para a 
coerência do texto.  
(Correlacionada com a Competência2 da 
Área – CA2) 
 
C7. Leitura e compreensão de textos. 
(Correlacionada com a Competência6 da 
Área – CA6) 
 
C9. Compreensão das diferentes 
linguagens como meio  de construção 
de novos conhecimentos, usando-as de 
forma crítica. 
(Correlacionada com a Competência6 da 
Área – CA6) 
 
H7. Perceber a funcionalidade dos elos 
coesivos para a coerência do texto.  
 
H8. Articular textos que podem ser 
interpretados em razão de aspectos 
socioculturais. 
 
H13. Interagir com textos autênticos e 
atuais, com vários registros linguísticos 
por serem portadores de identidades 
culturais.  

H17. Localizar palavras cognatas e ou 
marcas tipográficas para o 
reconhecimento de informações globais 
relevantes ao texto. 

 

1.MODAL VERBS 
 
 
2.DEGREE OF ADJECTIVES 
 
 
3.RELATIVE PRONOUNS 
 
 
4.PREPOSITIONS (in, on, at) 
 
 
5.CONJUNCTIONS (but, and, so, or, if) 
 
 

 Utilização dos pronomes relativos, as 
preposições (in, on, at) e as 
conjunções (but, and, so, or, if).  

 

 Utilização de textos envolvendo a 
linguagem formal e informal (hotel, 
restaurante, loja, permissão), 
enfocando os modais CAN e MAY. 

 

  

 Utilização de textos sobre 
desigualdades sociais e preconceitos 
dando ênfase ao grau dos adjetivos. 
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OBS. O professor deve contextualizar o conteúdo descrito na unidade com os gêneros 
textuais que achar melhor. A saber: diálogos, entrevistas, quadrinhos, tiras, poemas, 
propagandas,  músicas, e-mail, chat, textos não verbais, etc. 

OBS. O professor deve contextualizar o conteúdo descrito na unidade com os gêneros textuais que 
achar melhor. A saber: diálogos, entrevistas, quadrinhos, tiras, poemas, propagandas, músicas, e-
mail, chat, textos não verbais, etc. 
 
 

LÍNGUA ESPANHOLA 
UNIDADE I - (FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

1ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

I – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C1. Aprimoramento das capacidades de ler, 
compreender e interpretar textos objetivando a 
consolidação dessas habilidades e a assimilação 
de fatos e aspectos da cultura espanhola. 
(Correlacionada com as Competências 2,5,6,7 da 
Área – CA2,5,6,7)   
 
H1. Utilizar a leitura e a compreensão de textos para 
reforçar a aquisição e ampliação do vocabulário, bem 
como a interpretação de fatos e aspectos culturais 
neles descritos. 

1. COMUNICATIVO-TEXTUAL: 
GÊNEROS TEXTUAIS 
 

 Leitura e compreensão de 
textos: 

- estratégias de leitura; 
- leitura global; 
- identificação da idéia principal; 
- finalidade e características do gênero. 

C2. Percepção das distinções fonético-
fonológicas que caracterizam a língua espanhola 
e a distinguem da língua portuguesa (letras e 
sons).   
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
H1. Reconhecer os pontos divergentes do alfabeto 
espanhol em relação ao alfabeto português; 
H2. Reconhecer a sílaba como unidade sonora, bem 
como suas características de transcrição e 
separação; 
H3. Empregar com propriedade os acentos gráficos, 
segundo o padrão culto da língua; 
H4. Perceber classes distintas de palavras mediante 
a utilização do acento diferencial (diacrítico); 
H5. Reconhecer vocábulos e expressões como meio 
de ampliar o repertório vocabular no idioma. 

2. LEXICAL: 
SONS E SIGNOS ORTOGRÁFICOS 
 

 Alfabeto gráfico. 

 Grafemas e fonemas. 

 Separação silábica. 

 Acentuação prosódica, 
gráfica e diacrítica. 

VOCABULÁRIO 

 Saudações e despedidas. 

 Dias da semana. 

 Meses do ano. 

 Estações. 

C3. Ampliação da competência linguística do(a) 
aluno(a), visando a fazê-lo(a) refletir sobre os 
usos normativos dos tópicos linguísticos 
contemplados nas situações diversas de 
comunicação apresentadas em textos, vídeos e 
músicas trabalhadas em aula:  
(Correlacionada com as Competências 1,3,6,9 da 
Área – CA1,3,6,9) 
H1. Apropriar-se dos pronomes pessoais e dos 
verbos ser, estar, tener e llamarse, bem como do 
aspecto cultural referente às formas de tratamento 

3. LINGUÍSTICO/ GRAMATICAL: 
PRESENTE DO INDICATIVO: SER, 
ESTAR, TENER E “LLAMARSE” 
 

 Pronomes pessoais 
(sujeito). 

 Variação de registro: formal 
e informal. 

 Flexões número-pessoais. 
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formal e informal (tú x usted). 

C4. Utilização do idioma como instrumento de 
acesso a informações e a outras culturas e 
grupos sociais: 
(Correlacionada com as Competências 2,4 da 
Área – CA2,4) 
 
Perceber os aspectos sociais e culturais dos povos 
hispânico. 

4. CULTURAL: 
CULTURA HISPÂNICA 

 História do idioma. 

 Países hispano-falantes. 

OBS. Os gêneros descritos nesta unidade são apenas sugestões que podem ser adaptadas de 

acordo com os procedimentos didáticos do professor. A saber: diálogos, entrevistas, 

quadrinhos, tiras, poemas, músicas, e-mail, chat, textos não verbais, etc. 
 

LÍNGUA ESPANHOLA 
UNIDADE II - (MAIO, JUNHO e JULHO) 

1ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

II – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C1. Utilização da leitura e da compreensão de 
textos para reforçar a aquisição e ampliação do 
vocabulário, bem como a interpretação de fatos e 
aspectos culturais neles descritos. 
(Correlacionada com as Competências 2,5,6,7 da 
Área – CA 2,5,6,7) 
H1. Dominar a construção de sentidos a partir da 
leitura do gênero textual em questão, através da 
compreensão e/ou interpretação de 
ideias/informações veiculadas em textos diversos.  
H2. Reconhecer os tipos de frase/enunciado do texto 
e identificar o sentido por elas veiculado.  
H3. Identificação termos ou expressões que façam 
referência a outros termos/ideias contextualizados, 
através da análise de elementos propostos e da 
escolha daquele(s) que se refira(m) a 
termos/expressões em questão.  

1. COMUNICATIVO-TEXTUAL: 
                      GÊNEROS TEXTUAIS 

 LEITURA E 
CONSTRUÇÃO DE 
SENTIDO 

 
Leitura e compreensão de textos: 
- Identificação da idéia principal, da 
finalidade e do gênero textual. 
- A frase/enunciado no texto. 
- Contexto vocabular. 

 

C2. Reconhecimento dos vocábulos e expressões 
do idioma espanhol, como meio de ampliar o 
repertório vocabular no idioma. (Correlacionada 
com a Competência 8 da Área – CA8) 
H1. Apropriar-se do léxico para, a partir de contextos 
significativos, ampliar o vocabulário partícula, 
auxiliando no aprimoramento do idioma. 

2. LEXICAL: 
VOCABULÁRIO 

 Objetos da sala de aula. 

 Partes da casa. 

 Objetos da casa. 
 

C3. Ampliação da competência linguística do(a) 
aluno(a), visando a fazê-lo(a) refletir sobre os usos 
normativos dos tópicos linguísticos 
contemplados nas situações diversas de 
comunicação apresentadas em textos, vídeos e 
músicas trabalhadas em aula. 
(Correlacionada com as Competências 1,3,6,9 da 
Área – CA1,3,6,9) 
H1. Capacidade de identificar e/ou inferir sentido de 
expressões/termos contextualizados, através de 
relação de sentidos (sinonímia, antonímia...). (UFPB) 
H2. Identifique e distinga morfologicamente as 

3. LINGUÍSTICO/ GRAMATICAL: 
ARTIGOS 

 Determinados e 
indeterminados.  

 Eufonia. 

 Contrações e 
combinações 
(preposições). 

 Neutro: lo. 
 

SUBSTANTIVOS  
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categorias gramaticais pertencentes ao grupo do 
nome e ao grupo do verbo, respectivamente. 
H3. Aplique com propriedade os substantivos 
espanhóis considerando seu aspecto gráfico, sua 
flexão e seu aspecto lógico-semântico na constituição 
de sentido. 

 Gênero, número, grau. 

 Heterogenéricos. 

 Hererossemânticos – 
falsos cognatos. 

 Heterotônicos. 

C4. Utilização do idioma como instrumento de 
acesso a informações e a outras culturas e grupos 
sociais. (Correlacionada com as Competências 
2,4 da Área – CA 2,4) 
H1. Perceber os aspectos sociais e culturais dos 
povos hispânico. 
H2. Reconhecer a importância da produção cultural 
em LEM como representação da diversidade cultural 
e linguística. (ENEM) 

4. CULTURAL: 
INTERCULTURALIDADE  

 Espanha: 

 Geografia, história, 
gastronomia, danças, 
pontos turísticos.  

 

 
OBS. Os gêneros descritos nesta unidade são apenas sugestões que podem ser adaptadas 
de acordo com os procedimentos didáticos do professor. A saber: diálogos, entrevistas, 
refrãos (ditos populares), poemas, músicas, chat, textos não verbais etc. 
 

LÍNGUA ESPANHOLA 
UNIDADE III - (AGOSTO e SETEMBRO) 

1ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

III – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C1. Domínio no reconhecimento dos elementos 
próprios à situação de produção de um texto 
(autoria, público-alvo, meio de divulgação, 
finalidade, local e data de produção), localizando 
informações relativas à situação de produção. 
(Correlacionada com as Competências 2,5,6,7 
da Área – CA 2,5,6,7) 
 
H1. Relacionar um texto em LEM, as estruturas 
linguísticas, sua função e seu uso social. (H7 – 
ENEM) 
H2. Identificar os elementos que concorrem para a 
progressão temática e para a organização e 
estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 
(H18 – ENEM) 
H3. Ler, compreender e produzir textos de gêneros 
variados, contribuindo para a ampliação dos 
conhecimentos básicos da língua espanhola. 

1. COMUNICATIVO-TEXTUAL: 
GÊNEROS TEXTUAIS 
 

 Produção e 
compreensão de textos 
orais. 

 

C2. Reconhecimento dos vocábulos e 
expressões do idioma espanhol, como meio de 
ampliar o repertório vocabular no idioma. 
(Correlacionada com a Competência 8 da Área – 
CA8) 
H1. Apropriar-se do léxico para, a partir de 
contextos significativos, ampliar o vocabulário 
particular, auxiliando no aprimoramento do idioma. 

2. LEXICAL: 
VOCABULÁRIO 

 Partes do corpo 
humano. 

 Características físicas e 
psicológicas. 

 Profissões. 
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C3. Capacidade de identificação dos tempos, 
modos e vozes do verbo em situação e de 
identificação e/ou inferência dos sentidos de 
formas verbais contextualizadas, relacionando 
emprego e uso de formas verbais.  
(Correlacionada com as Competências 1,3,6,9 
da Área – CA1,3,6,9) 
H1. Identificar e distinguir morfologicamente as 
categorias gramaticais pertencentes ao grupo do 
nome e ao grupo do verbo, respectivamente. 
H2. Reconhecer o paradigma de conjugação dos 
verbos regulares do indicativo.  
H3. Identificar os adjetivos espanhóis, considerando 
sua relação lógico-semântica, com os nomes que 
caracterizam ou substituem. 

3. LINGUÍSTICO/ GRAMATICAL: 
VERBOS HABITUAIS E RELATIVOS 
ÀS PROFISSÕES 

 Ações habituais. 

 Presente do indicativo. 

 Classificação quanto à 
regularidade. 

 Flexões número-
pessoais. 

 
ADJETIVOS  

 Qualificativos.  

 
C4. Conhecimento e uso da(s) língua(s) 
estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de 
acesso a informações e a outras culturas e 
grupos sociais. 
(Correlacionada com as Competências 2,4 da 
Área – CA 2,4) 
H4. Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus 
mecanismos como meio de ampliar as 
possibilidades de acesso a informações, 
tecnologias e culturas.  

4. CULTURAL: 
CULTURA HISPÂNICA 
 

 Ritmos musicais 
hispano-americanos. 

 

 
 
OBS. Os gêneros descritos nesta unidade são apenas sugestões que podem ser adaptadas 
de acordo com os procedimentos didáticos do professor. A saber: diálogos, entrevistas, 
diários, refrãos (ditos populares), poemas, músicas, chat, blog, textos não verbais etc. 
 

LÍNGUA ESPANHOLA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO) 

1ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

IV – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C1. Aprimoramento das capacidades de ler, 
compreender e interpretar textos objetivando a 
consolidação dessas habilidades e a assimilação 
de fatos e aspectos da cultura espanhola. 
(Correlacionada com as Competências 2,5,6,7 da 
Área – CA 2,5,6,7) 
H1. Associar vocábulos e expressões de um texto 
em LEM ao seu tema.  
H2. Identificar estratégias de leitura que facilitem o 
trabalho de compreensão e interpretação no idioma 
espanhol. 

1. COMUNICATIVO-TEXTUAL: 
LEITURA E COMPREENSÃO 

 

 Compreensão e 
interpretação de texto 

- Utilização de estratégias que 
possibilitem compreensão geral do 
texto.  
- leitura global e detalhada. 
- Identificação de palavras-chave. 

C2. Reconhecimento dos vocábulos e 
expressões do idioma espanhol, como meio de 
ampliar o repertório vocabular.  
(Correlacionada com a Competência 8 da Área – 
CA 8) 
H1. Apropriar-se do léxico para, a partir de contextos 
significativos, ampliar o vocabulário particular, 
auxiliando no aprimoramento do idioma. 
H2. Conhecer funções comunicativas frequentes no 
cotidiano da cultura do povo espanhol. 

2. LEXICAL: 
VOCABULÁRIO 

 As cores. 

 Vestuário. 

 Números. 

 Datas. 

 Horas. 

 

C3. Percepção da importância da adequada 
utilização dos recursos gramaticais, facilitadores 

3. LINGUÍSTICO/ GRAMATICAL: 
ADJETIVOS  
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da expressão verbal. 
(Correlacionada com as Competências 1,3,6,9 da 
Área – CA1,3,6,9) 
H1. Identificar as classes gramaticais em espanhol 
correlacionando-as com as do português, 
ressaltando seu aspecto funcional e normativo para 
o idioma estrangeiro. 
H2. Apropriar-se das características de uso próprias 
dos pronomes espanhóis, reconhecendo-os como 
categoria gramatical semanticamente similar aos 
adjetivos determinativos, diferenciando-os. 
H3. Reconhecer o paradigma de conjugação dos 
verbos regulares do indicativo, bem como suas 
irregularidades mais recorrentes. 
H4. Apropriar-se dos usos e dos aspectos 
semânticos apresentados pelos verbos em 
contextos diversos. 
H5. Apropriar-se do paradigma de conjugação dos 
verbos regulares do pretérito perfeito simples 
(indefinido), percebendo suas características de uso 
dentro de um marco temporal determinado, 
indicados por expressões nominais de tempo. 

 Determinativos 
(relativos, indefinidos, 
exclamativos, 
interrogativos, 
possessivos e 
demonstrativos). 

 
VERBOS IRREGULARES 

 

 Irregularidades do 
indicativo (ditongação, 
câmbio vocálico). 

 Flexões simples. 

 Marcadores temporais. 
 

C4. Familiarização com as características, 
costumes e tradições de diferentes culturas. 
(Correlacionada com as Competências 2,4 da 
Área – CA2,4) 
H1. Reconhecer a importância do patrimônio 
linguístico para a preservação da memória e da 
identidade nacional.  

4. CULTURAL: 
INTERCULTURALIDADE  

 Comidas típicas 
hispano-americanas 

 

 
OBS. Os gêneros descritos nesta unidade são apenas sugestões que podem ser adaptadas 
de acordo com os procedimentos didáticos do professor. A saber: diálogos, entrevistas, 
poemas, músicas, chat, blog, textos não verbais etc. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE  

EIXO TEMÁTICO: GINÁSTICA 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C1. Reconhecer, considerar e 
compreender a prática efetiva da 
Educação Física, como dever da escola 
e direito do aluno, identificando o fazer 
pedagógico da cultura corporal numa 
perspectiva crítico-superadora. 
(Correlacionada com as Competências 
3,4,5,6 da Área – CA3,4,5,6) 
H1. Compreender a Educação Física 
Escolar enquanto disciplina de vivências e 
de intervenções sociais, no âmbito da 
cultura corporal, que ampliem as 
referências acerca das possibilidades e 
fins educativos, preventivos, curativos, de 
lazer e laborais da educação Física na 

1º ANO – UNIDADE I 

 

MODALIDADES DA GINÁSTICA E OS 
DIFERENTES CONTEXTOS SOCIAIS E 
CULTURAIS: 

 

 

 

1. Histórico da Educação Física e ginástica. 
 
 

 
2. Ginástica enquanto: 
  2.1. Saúde.  
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sociedade. 
H2. Abordar dos períodos históricos da 
Ginástica enquanto Cultura Corporal.  
H3. Compreender a Ginástica relacionada 
à SAÚDE, exercitando-se nas Ginásticas 
Aeróbicas, com aferição da frequência 
cardíaca. 
H4. Produzir conceito e caracterização da 
atividade aeróbica buscando equilíbrio 
entre o consumo de oxigênio e o gasto 
energético. 
 
C2. Refletir sobre a Cultura Corporal 
contribuindo para os interesses das 
camadas populares, desenvolvendo 
fatores como solidariedade 
substituindo o individualismo, 
cooperação confrontando a disputa, 
distribuição em confronto com a 
apropriação, enfatizando a liberdade de 
expressão de movimentos 
(emancipação). (Correlacionada com as 
Competências 3,4,5,6 da Área – 
CA3,4,5,6) 
H1. Abordar os períodos históricos da 
Ginástica enquanto Cultura Corporal.  
H2. Compreender as diferentes 
manifestações da ginástica enquanto, 
saúde, lazer, trabalho e educação física. 
 
C3. Conhecer, valorizar, respeitar e 
desfrutar da pluralidade de 
manifestações de cultura corporal do 
Brasil e do Mundo, percebendo-as 
como recurso valioso para a integração 
entre pessoas e diferentes grupos 
sociais e étnicos (Correlacionada com 
as Competências 3,4,5,6 da Área – 
CA3,4,5,6) 
H1. Abordar os períodos históricos da 
Ginástica enquanto Cultura Corporal.  
H2. Identificar a exercitação das 
Ginásticas Localizadas, e Ginásticas 
Aeróbicas, buscando regularidades em 
sua prática. 
H3. Compreender as diferentes 
manifestações da ginástica            
enquanto, saúde, lazer, trabalho e 
educação física. 
C4. Participar de atividades corporais 
estabelecendo relações equilibradas e 
construtivas, reconhecendo e 
respeitando características físicas e de 
desempenho de si próprio e do outro, 
sem discriminar características 
pessoais, físicas, sexuais ou sociais. 
(Correlacionada com as Competências 
3,4,5,6 da Área – CA3,4,5,6) 

2.1.1. Hábitos alimentares. 
2.1.2. Obesidade. 
2.1.3. Desnutrição.  
 
 
 

  2.2. Lazer. 
  2.3. Trabalho competitivo. 
  2.4. Educação Física. 
 
 
 
 
3. Modalidade: 
  3.1. Ginástica aeróbica. 
  3.2. Ginástica localizada. 

 

 

 

MODALIDADES DA GINÁSTICA E OS 
DIFERENTES CONTEXTOS SOCIAIS E 
CULTURAIS: 

 

1. Histórico da Educação Física e ginástica. 
 
 
 
2. Ginástica enquanto: 
  2.1. Saúde.  

2.1.1. Hábitos alimentares. 
2.1.2. Obesidade. 
2.1.3. Desnutrição.  
 
 
 

  2.2. Lazer. 
  2.3. Trabalho competitivo. 
  2.4. Educação Física. 
 
 
 
 
3. Modalidade: 
  3.1. Ginástica aeróbica. 
  3.2. Ginástica localizada. 



 
 39 

 
H1. Abordar os períodos históricos da 
Ginástica enquanto cultura corporal.  
H2. Compreender as diferentes 
manifestações da ginástica            
enquanto, saúde, lazer, trabalho e 
educação física. 
 
C5. Conhecer a diversidade de padrão 
de saúde, beleza e desempenho que 
existe, nos diferentes grupos sociais, 
compreendendo sua inserção dentro 
da cultura em que são produzidos, 
analisando criticamente os padrões 
divulgados pela mídia e evitando o 
consumismo e o preconceito. 
(Correlacionada com as Competências 
3,4,5,6 da Área – CA3,4,5,6) 
H1. Compreender a Ginástica relacionada 
à SAÚDE, exercitando-se nas Ginásticas 
Aeróbicas, com aferição da frequência 
cardíaca; 
H2. Produzir conceito e caracterização da 
atividade aeróbica buscando equilíbrio 
entre o consumo de oxigênio e o gasto 
energético. 
H3. Identificar a exercitação das 
Ginásticas Localizadas, e Ginásticas 
Aeróbicas, buscando regularidades em 
sua prática. 
H4. Estudar hábitos alimentares, 
obesidade e desnutrição visualizando a 
importância das práticas corporais 
incluindo exercitações gímnicas. 
 
C6. Conhecer, organizar e interferir no 
espaço de forma autônoma, bem como 
reivindicar locais adequados para 
promover atividades corporais de lazer, 
reconhecendo-as como uma 
necessidade do ser humano e um 
direito do cidadão, em busca de uma 
melhor qualidade de vida. 
(Correlacionada com as Competências 
3,4,5,6 da Área – CA3,4,5,6) 
 
H1. Abordar os períodos históricos da 
Ginástica enquanto Cultura Corporal.  
H2. Compreender a Ginástica relacionada 
à SAÚDE, exercitando-se nas Ginásticas 
Aeróbicas, com aferição da frequência 
cardíaca. 
H.3 Produzir conceito e caracterização da 
atividade aeróbica buscando equilíbrio 
entre o consumo de oxigênio e o gasto 
energético. 
H4. Identificar a exercitação das 
Ginásticas Localizadas, e Ginásticas 
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Aeróbicas, buscando regularidades em 
sua prática. 
H5. Estudar hábitos alimentares, 
obesidade e desnutrição visualizando a 
importância das práticas corporais 
incluindo exercitações gímnicas. 
H6. Compreender as diferentes 
manifestações da ginástica enquanto, 
saúde, lazer, trabalho e educação física. 
 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UNIDADE II 

( MAIO, JUNHO E JULHO ) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE  

EIXO TEMÁTICO: DANÇA 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE 
CONTEÚDO/ 

DETALHAMENTO 

C1. Reconhecer, considerar e compreender a prática efetiva 
da Educação Física, como dever da escola e direito do 
aluno, identificando o fazer pedagógico da cultura corporal 
numa perspectiva crítico-superadora. (Correlacionada com 
as Competências 3,4,5,6 da Área – CA3,4,5,6) 
 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto 
disciplina de vivências e de intervenções sociais, no âmbito da 
Cultura Corporal, que ampliem as referências a cerca das 
possibilidades e fins educativos, preventivos, curativos, de lazer 
e laborais da educação Física na sociedade. 
 
H2. Resgatar historicamente a dança de salão e as danças 
regionais. 
 
H3. Compreender das semelhanças e diferenças das danças de 
salão nacionais (como Samba de Gafieira, Forró, Salsa,) quanto 
aos fundamentos gestuais e de organização: Passos, técnicas, 
desenhos coreográficos, espetáculos, audições, festivais, 
ensaios. 
 
H4. Compreender a diferenciação dos fundamentos e regulação 
das danças (ritmo, noção de espaço/tempo), dos princípios de 
realização das danças (expressividade, harmonia gestual), do 
que (o corpo), onde (espaço) e como (fluência) se dança as 
manifestações coreográficas estudadas. 
 
C2. Refletir sobre a Cultura Corporal contribuindo para os 
interesses das camadas populares, desenvolvendo fatores 
como solidariedade substituindo o individualismo, 
cooperação confrontando a disputa, distribuição em 
confronto com a apropriação, enfatizando a liberdade de 
expressão de movimentos (emancipação). (Correlacionada 
com as Competências 3,5,6 da Área – CA3,5,6) 
 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto 

1º ANO – UNIDADE II 

 

EIXO TEMÁTICO DANÇA 
 
1. DANÇAS DE SALÃO  
 

1.1. Resgate histórico das 
danças de Salão e 
danças regionais. 

 
1.2. Temas históricos 

sociais. 
 
1.3. Os modismos e 

valores estéticos da 
dança de Salão, os 
tabus e preconceitos. 

 
1.4. Danças Nacionais. 

1.4.1. Forró. 
1.4.2. Samba de 

gafieira. 
1.4.3. Salsa. 
 

1.5. Fundamentos gestuais 
e de organização:  

1.5.1. Passos, 
técnicas; 
desenhos 
coreográficos; 
espetáculos; 
audições; 
festivais; ensaios. 

1.5.2. Origem histórica 
e evolução. 
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disciplina de vivências e de intervenções sociais, no âmbito da 
Cultura Corporal, que ampliem as referências a cerca das 
possibilidades e fins educativos, preventivos, curativos, de lazer 
e laborais da educação Física na sociedade. 
 
H2. Elaborar sequências coreográficas, a partir das danças 
estudadas, extrapolando para comunidade escolar. 
 
H3. Elaborar oficinas sobre danças de salão e eventos culturais 
que contemplem diversos tipos de danças estudadas 
culminando com apresentações. 
C3. Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade 
de manifestações de cultura corporal do Brasil e do Mundo, 
percebendo-as como recurso valioso para a integração 
entre pessoas e diferentes grupos sociais e étnicos. 
(Correlacionada com as Competências 3,4,5,6,7 da Área – 
CA3,4,5,6,7) 
 
H1. Resgatar historicamente a dança de Salão e danças 
Regionais. 
H2. Compreender das semelhanças e diferenças das danças de 
salão nacionais (como Samba de Gafieira, Forró, Salsa,) quanto 
aos fundamentos gestuais e de organização: Passos, técnicas, 
desenhos coreográficos, espetáculos, audições, festivais, 
ensaios. 
H.3. Compreender a diferenciação dos fundamentos e regulação 
das danças (ritmo, noção de espaço/tempo), dos princípios de 
realização das danças (expressividade, harmonia gestual), do 
que (o corpo), onde (espaço) e como (fluência) se dança as 
manifestações coreográficas estudadas. 
 
C4. Participar de atividades corporais estabelecendo 
relações equilibradas e construtivas, reconhecendo e 
respeitando características físicas e de desempenho de si 
próprio e do outro, sem discriminar características 
pessoais, físicas, sexuais ou sociais. (Correlacionada com 
as Competências 3, 4, 5, 6,7 da Área – CA3, 4,5,6,7) 
H1. Elaborar sequências coreográficas, a partir das danças 
estudadas, extrapolando para comunidade escolar. 
H2. Elaborar oficinas sobre danças de salão e eventos culturais 
que contemplem diversos tipos de danças estudadas 
culminando com apresentações. 
 
C5. Conhecer a diversidade de padrão de saúde, beleza e 
desempenho que existe, nos diferentes grupos sociais, 
compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são 
produzidos, analisando criticamente os padrões divulgados 
pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito. 
(Correlacionada com as Competências 1,3,9 da Área – 
CA1,3,9) 
H1. Compreender e explicar as origens das danças de salão. 
H2.Explicar e analisar de forma crítica a influência da 
mídia/marketing e as consequências do dopping e da violência 
na sua relação com a sociedade. 
H3. Elaborar oficinas sobre danças de salão e eventos culturais 
que contemplem diversos tipos de danças estudadas 
culminando com apresentações. 
 

1.6. Fundamentos e 
regulação: 

1.6.1. Ritmo. 
1.6.2. Noção de 

espaço/tempo. 
 

1.7.  Princípios de 
realização: 

1.7.1. Expressividade. 
1.7.2. Harmonia 

gestual. 
1.7.3. Do que (o 

corpo). 
1.7.4. Onde (espaço). 
1.7.5. Como 

(fluência). 
 
 

       1.8.  Sequências 
coreográficas. 

 
 
 
 
 
Continuação 
 

EIXO TEMÁTICO DANÇA 
 
1. DANÇAS DE SALÃO  
 
1.1. Resgate histórico das 

danças de Salão e 
danças regionais. 

 
1.2. Temas históricos sociais. 

 
1.3. Os modismos e valores 

estéticos da dança de 
Salão, os tabus e 
preconceitos. 

 
1.4. Danças Nacionais. 
1.4.1. Forró. 
1.4.2. Samba de 

gafieira. 
1.4.3. Salsa. 

 
1.5. Fundamentos gestuais e 

de organização:  
1.5.1. Passos; técnicas; 

desenhos 
coreográficos; 
espetáculos; audições; 
festivais; ensaios. 

1.5.2. Origem histórica e 
evolução. 
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C6. Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma 
autônoma, bem como reivindicar locais adequados para 
promover atividades corporais de lazer, reconhecendo-as 
como uma necessidade do ser humano e um direito do 
cidadão, em busca de uma melhor qualidade de vida. 
(Correlacionada com as Competências 3,7 da Área – CA3, 7) 
 
H1. Compreender e explicar as origens das danças de salão 
partindo da realidade cultural da região. 
H2. Explicar e analisar de forma crítica a influência da 
mídia/marketing e as consequências do dopping e da violência 
na sua relação com a sociedade. 

1.6. Fundamentos e 
regulação: 

1.6.1. Ritmo. 
1.6.2. Noção de 

espaço/tempo. 
 

1.7.  Princípios de realização: 
1.7.1. Expressividade. 
1.7.2. Harmonia gestual. 
1.7.3. Do que (o corpo). 
1.7.4. Onde (espaço). 
1.7.5. Como (fluência). 

 
 

1.8.  Sequências 
coreográficas. 

 
 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UNIDADE II 

( MAIO, JUNHO E JULHO ) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE  

EIXO TEMÁTICO: LUTA 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C1. Reconhecer, considerar e compreender a prática 
efetiva da Educação Física, como dever da escola e direito 
do aluno, identificando o fazer pedagógico da cultura 
corporal numa perspectiva Crítica Superadora. 
(Correlacionada com as Competências 1,3,9 da Área – 
CA1,3,9) 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto 
disciplina de vivências e de intervenções sociais, no âmbito da 
cultura corporal, que ampliem as referências a cerca das 
possibilidades e fins educativos, preventivos, curativos, de 
lazer e laborais da educação Física na sociedade. 
H2. Resgatar o histórico, social, afetivo, religioso, político e 
econômico da luta enquanto cultura corporal. 
H3. Compreender a luta como elemento de exercitação 
relacionada à saúde. 
H4. Compreender os aspectos de organização da identificação 
e da categoria dos movimentos de combate corpo a corpo, 
compreendendo o sentido/significado e cada uma de suas 
formas. 
C2. Refletir sobre a Cultura Corporal contribuindo para os 
interesses das camadas populares, desenvolvendo 
fatores como solidariedade substituindo o individualismo, 
cooperação confrontando a disputa, distribuição em 
confronto com a apropriação, enfatizando a liberdade de 
expressão de movimentos (emancipação). 
(Correlacionada com as Competências 3,5,6 da Área – 
CA3,5,6) 
 

 

1º ANO - UNIDADE II 
 

EIXO TEMÁTICO LUTA 
 

 
 LUTA ENQUANTO 
CONHECIMENTO DA 
CULTURA CORPORAL: 
 

1.1.  Resgate histórico, 
social, afetivo, religioso, 
político e econômico das 
lutas. 
 

1.2.  Relação do negro, 
branco e do índio com as 
lutas. 

 
1.3. Relação das lutas 

com a saúde. 

 

 
1.3.1. Consumo de 
oxigênio. 
1.3.2. Gasto energético. 
1.3.3. Obesidade. 
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H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto 
disciplina de vivências e de intervenções sociais, no âmbito da 
cultura corporal, que ampliem as referências a cerca das 
possibilidades e fins educativos, preventivos, curativos, de 
lazer e laborais da educação Física na sociedade. 
H2. Compreender os aspectos de organização da identificação 
e da categoria dos movimentos de combate corpo a corpo, 
compreendendo o sentido/significado e cada uma de suas 
formas; 
H3. Compreender a luta como elemento de exercitação 
relacionada à saúde. 
 

C3. Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da 
pluralidade de manifestações de cultura corporal do Brasil 
e do Mundo, percebendo-as como recurso valioso para a 
integração entre pessoas e diferentes grupos sociais e 
étnicos. (Correlacionada com as Competências 3,4,5,6 da 
Área – CA3,4,5,6) 
 
H1. Compreender a luta como elemento de exercitação 
relacionada à saúde. 
H2. Conceituar e caracterizar a luta resgatando seus aspectos 
históricos, sociais, políticos, econômicos e religiosos. 
H3. Correlacionar às lutas priorizando as origens do negro, do 
branco e do índio.  
C4. Participar de atividades corporais estabelecendo 
relações equilibradas e construtivas, reconhecendo e 
respeitando características físicas e de desempenho de 
si próprio e do outro, sem discriminar características 
pessoais, físicas, sexuais ou sociais. 

(Correlacionada com as Competências 3,4,5,6,7 da Área – 
CA3,4,5,6,7) 
 
H1. Conceituar e caracterizar a luta resgatando seus 
aspectos históricos, sociais, políticos, econômicos e 
religiosos. 
H3. Correlacionar às lutas priorizando as origens do negro, do 
branco e do índio. 
 
C5. Conhecer a diversidade de padrão de saúde, beleza e 
desempenho que existe, nos diferentes grupos sociais, 
compreendendo sua inserção dentro da cultura em que 
são produzidos, analisando criticamente os padrões 
divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o 
preconceito. 

(Correlacionada com as Competências 1,3,9 da Área – 
CA1,3,9) 
 
H1. Compreender a luta relacionada à saúde buscando o 
equilíbrio entre o gato energético e o consumo de oxigênio, 
obesidade e hábitos saudáveis. 
H2. Relacionar a exercitação do corpo nas lutas a outras 
práticas corporais considerando o bem estar humano. 
H3. Explicar e analisar de forma crítica a influência da 
mídia/marketing e as consequências do dopping e da 
violência na sua relação com a sociedade. 
 
C6. Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma 

1.3.4. Hábitos de vida 
saudável. 
 

1.4.  Exercitação do 
corpo nas lutas. 
 

1.4.1. Movimentos de 
combate corpo a 
corpo 
compreendendo o 
sentido/significado. 

1.4.2. Fundamentos 
gestuais e de 
organização: golpes 
e defesas, ritmo e, 
exposição/feira e 
vestimenta. 
 

1.5.  Temas sociais. 
 

1.5.1. Violência, 
preconceito e 
valores, a luta na 
sociedade. 

 

 

 

 

 
 

EIXO TEMÁTICO LUTA 
 

 
 LUTA ENQUANTO 
CONHECIMENTO DA 
CULTURA CORPORAL: 
 

1.1.  Resgate histórico, 
social, afetivo, religioso, 
político e econômico das 
lutas. 
 

1.2.  Relação do negro, 
branco e do índio com as 
lutas. 

 
1.3. Relação das lutas 

com a saúde. 

 

 
1.3.1. Consumo de 
oxigênio. 
1.3.2. Gasto energético. 
1.3.3. Obesidade. 
1.3.4. Hábitos de vida 
saudável. 
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autônoma, bem como reivindicar locais adequados para 
promover atividades corporais de lazer, reconhecendo-as 
como uma necessidade do ser humano e um direito do 
cidadão, em busca de uma melhor qualidade de vida. 

(Correlacionada com as Competências 3,7 da Área – CA3, 
7) 
 
 
H1. Refletir sobre conceitos, hábitos e atitudes que 
constituem a prática das lutas em vários espaços e tempos 
da prática corporal. 
H2. Compreender e explicar as lutas de forma 
contextualizada. 
H3. Analisar e elaborar projetos com sentido/significado para 
vivências em comunidade. 

 

 
1.4.  Exercitação do 

corpo nas lutas. 
 

1.4.1. Movimentos de 
combate corpo a 
corpo 
compreendendo o 
sentido/significado. 

1.4.2. Fundamentos 
gestuais e de 
organização: golpes 
e defesas, ritmo e, 
exposição/feira e 
vestimenta. 
 

1.5.  Temas sociais. 
 

1.5.1. Violência, 
preconceito e 
valores, a luta na 
sociedade. 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

UNIDADE III 
( AGOSTO E SETEMBRO ) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE  

EIXO TEMÁTICO: JOGO 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C1. Reconhecer, considerar e compreender a prática efetiva 
da Educação Física, como dever da escola e direito do 
aluno, identificando o fazer pedagógico da cultura corporal 
numa perspectiva crítico-superadora. (Correlacionada com 
as Competências 1,3,9 da Área – CA1,3,9) 
 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto 
disciplina de vivências e de intervenções sociais, no âmbito da 
Cultura Corporal, que ampliem as referências a cerca das 
possibilidades e fins educativos, preventivos, curativos, de lazer 
e laborais da educação física na sociedade. 
H2.  Resgatar historicamente o Jogo Esportivo, Jogo Popular, 
Jogo de Salão e Jogo Cooperativo enquanto conhecimento da 
Cultura Corporal e o uso do tempo livre. 
H3. Realizar pesquisa escolar e vivência sistemática dos jogos 
populares, de salão, cooperativo e esportivo, na perspectiva de 
revelar suas contribuições para a qualidade da saúde, do lazer 
e do trabalho. 
 
C2. Refletir sobre a Cultura Corporal contribuindo para os 
interesses das camadas populares, desenvolvendo fatores 
como solidariedade substituindo o individualismo, 

1º ANO - UNIDADE III 

 

EIXO TEMÁTICO JOGO 
 

JOGO POPULAR, JOGO DE 
SALÃO, JOGO COOPERATIVO 
E JOGO ESPORTIVO. 

 
1. Resgate histórico dos 

jogos. 
 

 
2. Pesquisa sistemática dos 

Jogos. 
 

 
2.1. Conceitos, valores, 

hábitos e atitudes. 
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cooperação confrontando a disputa, distribuição em 
confronto com a apropriação, enfatizando a liberdade de 
expressão de movimentos (emancipação). (Correlacionada 
com as Competências 3,5,6 da Área – CA3,5,6) 
 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto 
disciplina de vivências e de intervenções sociais, no âmbito da 
Cultura Corporal, que ampliem as referências a cerca das 
possibilidades e fins educativos, preventivos, curativos, de lazer 
e laborais da educação física na sociedade. 
H2. Realizar pesquisa escolar e vivência sistemática dos jogos 
populares, de salão, jogos cooperativos e esportivos, na 
perspectiva de revelar suas contribuições para a qualidade da 
saúde, do lazer e do trabalho. 
H3. .  Resgatar historicamente o Jogo Esportivo, Jogo Popular, 
Jogo de Salão e Jogo Cooperativo enquanto conhecimento da 
Cultura Corporal e o uso do tempo livre. 
 
C4. Participar de atividades corporais estabelecendo 
relações equilibradas e construtivas, reconhecendo e 
respeitando características físicas e de desempenho de si 
próprio e do outro, sem discriminar características 
pessoais, físicas, sexuais ou sociais. (Correlacionada com 
as Competências 3,4,5,6,7 da Área – CA3,4,5,6,7) 
 
 
 
H1. Relacionar e vivenciar os jogos esportivos, cooperativos, 
popular e de salão com diversos outros jogos da cultura local e 
os de outras culturas. 
H2. Refletir sobre conceitos, valores, hábitos e atitudes 
saudáveis que constituem a prática dos jogos. 
 
 
C5. Conhecer a diversidade de padrão de saúde, beleza e 
desempenho que existe, nos diferentes grupos sociais, 
compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são 
produzidos, analisando criticamente os padrões divulgados 
pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito. 
(Correlacionada com as Competências 1,3,9 da Área – 
CA1,3,9) 
 
H1. Compreender os jogos e suas diversas possibilidades de 
ação na perspectiva de revelar contribuições para a qualidade 
da saúde, do lazer e do trabalho. 
H2. Relacionar a exercitação do corpo nos jogos a outras 
práticas corporais considerando o bem estar humano. 
H3. Explicar e analisar de forma crítica a influência da 
mídia/marketing e as consequências do doping e da violência na 
sua relação com a sociedade. 
 
C6. Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma 
autônoma, bem como reivindicar locais adequados para 
promover atividades corporais de lazer, reconhecendo-as 
como uma necessidade do ser humano e um direito do 
cidadão, em busca de uma melhor qualidade de vida. 
(Correlacionada com as Competências 3,7 da Área – CA3, 7) 
 

3. Particularidades e 
generalizações. 

 
 
4. Criação de novas regras. 

 
 
5. Confronto e vivência dos 

jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO TEMÁTICO JOGO 
 

JOGO POPULAR, JOGO DE 
SALÃO, JOGO COOPERATIVO 
E JOGO ESPORTIVO. 

 
1.   Resgate histórico dos 

jogos. 
 

 
2. Pesquisa sistemática dos 

Jogos. 
 

 
2.1 Conceitos, valores, 

hábitos e atitudes. 
 

 
3. Particularidades e 

generalizações. 
 

 
4. Criação de novas regras. 

 
 

5. Confronto e vivência dos 
jogos. 
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H1. Refletir sobre conceitos, hábitos e atitudes que constituem a 
prática das lutas em vários espaços e tempos da prática 
corporal. 
H2. Analisar e elaborar projetos com sentido/significado para 
vivências em comunidade. 
 

 

 

 

UNIDADE IV 
(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

IV – BIMESTRE  

EIXO TEMÁTICO: ESPORTE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C1. Reconhecer, considerar e compreender a prática 
efetiva da Educação Física, como dever da escola e direito 
do aluno, identificando o fazer pedagógico da cultura 
corporal numa perspectiva Crítica Superadora. 
(Correlacionada com as Competências 3,5,8 da Área – 
CA3,5,8) 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto 
disciplina de vivências e de intervenções sociais, no âmbito da 
Cultura Corporal, que ampliem as referências a cerca das 
possibilidades e fins educativos, preventivos, curativos, de 
lazer e laborais da educação Física na sociedade. 
H2. Resgatar historicamente as diversas modalidades 
esportivas coletivas e suas evoluções. 
H3. Reconhecer possibilidades de ação nos diferentes 
esportes e materiais específicos de cada um ampliando o 
conhecimento técnico-tático dos esportes, compreendendo-os 
através de recursos áudio- visuais. 
H4. Reconhecer as diferenças entre objetos/materiais de cada 
esporte. 
 
C2. Refletir sobre a Cultura Corporal contribuindo para os 
interesses das camadas populares, desenvolvendo 
fatores como solidariedade substituindo o individualismo, 
cooperação confrontando a disputa, distribuição em 
confronto com a apropriação, enfatizando a liberdade de 
expressão de movimentos (emancipação). 
(Correlacionada com as Competências 3,5,6 da Área – 
CA3,5,6) 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto 
disciplina de vivências e de intervenções sociais, no âmbito da 
Cultura Corporal, que ampliem as referências a cerca das 
possibilidades e fins educativos, preventivos, curativos, de 
lazer e laborais da educação Física na sociedade. 
H2. Reconhecer possibilidades de ação nos diferentes 
esportes e materiais específicos de cada um ampliando o 
conhecimento técnico-tático dos esportes, compreendendo-os 
através de recursos áudio- visuais. 
H3. Vivências do esporte Voleibol, Basquete, Handebol e 
Futsal em diferentes espaços (escola, campos comunitários, 
praia, praças), compreendendo suas regularidades. 

1º ANO -  UNIDADE IV 

 

EIXO TEMÁTICO ESPORTE 
 

RESGATE HISTÓRICO DO 
ESPORTE 
 
1. Modalidades esportivas 

coletivas. 
1.1. Histórico. 
1.2. Possibilidades de ação. 
1.3. Materiais específicos de 

cada esporte. 
1.4. Diferenças entre os 

objetos. 
 

2. Fundamentos gestuais das 
modalidades esportivas 
coletivas: Voleibol, 
Basquete, Handebol e 
Futsal. 
2.1. Vivências em diferentes 

espaços. 
2.2. Aprofundamento de 

técnicas e táticas. 
2.3. Elementos éticos que 

envolvem julgamento e 
valores na arbitragem. 

2.4. Aprofundamento do 
sentido/significado. 

2.5. Elaboração de eventos 
esportivos – 
socialização de 
experiências. 
 
 

 
3. Identificação das relações 

entre os esportes. 
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H4. Organizar o Esporte Voleibol, Basquete, Handebol e 
Futsal, aprofundando técnicas e táticas especificas 
relacionando-as com as possibilidades individuais e coletivas 
e refletindo acerca dos elementos éticos que envolvem o 
julgamento de valores durante a arbitragem. 
H5. Socializar as experiências apreendidas, na prática 
esportiva do Voleibol, Basquete, Handebol e Futsal através da 
organização e arbitragem de eventos esportivos na     
comunidade valorizando-o enquanto possibilidade de prática 
para o usufruto do tempo livre; 
H6. Identificar a relação entre os esportes e sua prática em 
diferentes contextos sociais e culturais (lazer, saúde, trabalho 
e educação). 
 
C3. Conhecer, valorizar, respeitar e disputar da 
pluralidade de manifestações de cultura corporal do Brasil 
e do Mundo, percebendo-as como recurso valioso para a 
integração entre pessoas e diferentes grupos sociais e 
étnicos. (Correlacionada com as Competências 3,4,5,6 da 
Área – CA3,4,5,6) 
 
H1. Identificar a relação entre os esportes e sua prática em 
diferentes contextos sociais e culturais (LAZER, SAÚDE, 
TRABALHO E EDUCAÇÃO). 
 
H2. Organizar o Esporte Voleibol, Basquete, Handebol e 
Futsal aprofundando técnicas e táticas especificas 
relacionando-as com as possibilidades individuais e coletivas 
e refletindo acerca dos elementos éticos que envolvem o 
julgamento de valores durante a arbitragem. 
 
H3. Refletir sobre conceitos, valores, hábitos e atitudes 
saudáveis que constituem a prática dos esportes no Brasil e 
no mundo. 
 
C4. Participar de atividades corporais estabelecendo 
relações equilibradas e construtivas, reconhecendo e 
respeitando características físicas e de desempenho de si 
próprio e do outro, sem discriminar características 
pessoais, físicas, sexuais ou sociais. (Correlacionada com 
as Competências 3,4,5,6,7 da Área – CA3,4,5,6,7) 
 
H1. Vivenciar o Esporte Voleibol, Basquete, Handebol e Futsal 
aprofundando sentido e significado de suas regras a partir da 
realidade daqueles que praticam. 
 
H2. Vivenciar o esporte Voleibol, Basquete, Handebol e Futsal 
em diferentes espaços (escola, campos comunitários, praia, 
praças), compreendendo suas regularidades. 
 
C5. Conhecer a diversidade de padrão de saúde, beleza e 
desempenho que existe, nos diferentes grupos sociais, 
compreendendo sua inserção dentro da cultura em que 
são produzidos, analisando criticamente os padrões 
divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o 
preconceito. (Correlacionada com as Competências 1,3,9 
da Área – CA1,3,9) 
 

3.1. Prática em diferentes 
contextos sociais e 
culturais. 

3.2. Lazer, saúde, trabalho e 
Educação. 

 

 

 

 

 
 

EIXO TEMÁTICO ESPORTE 
 

RESGATE HISTÓRICO DO 
ESPORTE 
 
1. Modalidades esportivas 

coletivas. 
1.1 Histórico. 
1.2. Possibilidades de 
ação. 

     1.3 Materiais 
específicos de cada 
esporte. 

1.4 Diferenças entre os 
objetos. 

 
2. Fundamentos gestuais das 

modalidades esportivas 
coletivas: Voleibol, Basquete, 
Handebol e Futsal. 

2.1 Vivências em 
diferentes espaços. 

2.2 Aprofundamento de 
técnicas e táticas. 

2.3 Elementos éticos 
que envolvem 
julgamento e 
valores na 
arbitragem. 

2.4 Aprofundamento do 
sentido/significado. 

2.5 Elaboração de 
eventos esportivos 
– socialização de 
experiências. 

 
 

 
3. Identificação das relações 

entre os esportes. 
1.1 Prática em diferentes 

contextos sociais e 
culturais. 

1.2 Lazer, saúde, trabalho e 
Educação. 
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H1. Explicar e analisar de forma crítica a influência da 
mídia/marketing e as consequências do Doping e da violência 
na sua relação com a sociedade. 
 
H2. Aplicar os conhecimentos da cultura corporal em situações 
concretas de vida, frente aos meios de comunicação de 
massa, frente a indústria cultural do lazer e frente a indústria 
da beleza. 

 
 
 
 

ARTE 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

 I – BIMESTRE  

 

EIXO TEMÁTICO : QUEM SOU EU ? COMO EU ME EXPRESSO ? 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C1.Reconhecer a importância das linguagens 
artísticas e estéticas como instrumento de 
participação política, social, cultural e cidadã do 
homem, compreendendo os fundamentos 
conceituais  das artes visuais, cênicas, musicais, 
audiovisuais e corporais, como recursos de 
informação, comunicação, 
interpretação,necessários à formação da 
cidadania.  
Correlacionada com as Competências 
1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C2.Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens artísticas e suas 
manifestações específicas. Correlacionada com 
as Competências 7 da Área – CA 7 ) 
 
C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, 
função, organização e estrutura das 
manifestações, de acordo com as condições de 
produção, recepção. Correlacionada com as 
Competências 5 da Área – CA 5) 
 
C4. Desenvolver processos de criação artística 
nas diversas linguagens da arte. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6.Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço,situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 

1. AUTORRETRATOS 
 

ESTILOS E GÊNEROS VISUAIS 

  

 AUTORRETRATO DO EDUCANDO 
Expressão nas diversas linguagens. 

  

 RESGATE DA IDENTIDADE Conhecimento 
cultural do educando e do lugar onde vive. 

 

 



 
 49 

Correlacionada com as Competências 
1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7.Compreender e utilizar a  Arte como 
linguagem e expressão, mantendo  uma atitude 
de busca pessoal e/ou coletiva, articulando a 
percepção, a imaginação, a emoção, a  
investigação, sensibilidade e a reflexão ao fruir e 
realizar produções artísticas. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C8.Compreender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens artísticas como meios 
de : organização cognitiva da realidade pela 
constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9 Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H4.Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte,  com perspectiva de 
promover a articulação  e a integração entre 
diferentes saberes curriculares. 
 
H5.Fruir, estudar e analisar as produções em artes 
visuais, tanto a produção em geral quanto aquelas 
ligadas ao campo da comunicação  visual como o 
designer,ou ainda aquelas produzidas pelas novas 
mídias. 
 
H6 .Investigar as articulações dos elementos 
componentes básicos das linguagens visual e 
audiovisual presentes nas produções artísticas em 
geral e nas do campo da comunicação visual,das 
novas mídias e artes audiovisuais 
 
H7.Fazer trabalhos artísticos,como desenhos, 
pinturas, gravuras, modelagens, esculturas, entre 
outros. 
 
H8.Analisar as intrínsecas relações de forma 
conteúdo presentes na sua própria produção em 
linguagem visual,aprofundando a compreensão e o 
conhecimento de suas estéticas. 
 
H9.Investigar em suas produções de artes visuais, 
como se dão as articulações entre os componentes 
básicos dessas linguagens – linha, forma, cor, valor, 
luz, sombra,textura, volume, espaço,  superfície, 
movimento, tempo. 
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H10.Fruir, estudar e analisar as produções em ares 
audiovisuais para a utilização e produção de 
manifestações artísticas em multimídia. 
 
H11.Investigar as articulações dos elementos e 
componentes básicos da linguagem audiovisual 
presentes nas produções artísticas em geral e nas do 
campo da comunicação visual,das novas mídias e 
artes audiovisuais.  
 
H.Mobilizar conhecimentos  históricos e evolutivos da 
Dança , Teatro, Música, Visual, Audiovisual, em 
produções artísticas que favoreçam  as ações  
interdimensionais,  competentes,  protagonistas, 
solidárias, autônomas , criativas e inovadoras  que 
favoreçam a elaboração  de projetos  de  espetáculos 
interativos,  festivais, eventos competitivos, mostras, 
exposições, oficinas , para comunidade escolar e 
extra-classe. 
 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, 
função, organização e estrutura das 
manifestações, de acordo com as condições de 
produção, recepção. Correlacionada com as 
Competências 5 da Área – CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, 
sociais, culturais e antropológicos. 
Correlacionada com as Competências 
1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço,situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 
Correlacionada com as Competências 
1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7-Compreender e utilizar a Arte como linguagem 
e expressão, mantendo uma atitude de busca 
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a investigação, a 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar 
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9 Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as 

2.ARTE NAIF 

  
HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO DE 
OBRAS E AUTORES  
°REGIONAIS: Bajado, Mestre Vitalino 
° NACIONAIS: Heitor dos Prazeres 
° UNIVERSAIS: Henri Rousseau, Klee, 
dentre outros. 
CARACTERÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES  
DIVERSIDADE CULTURAL 
 XILOGRAVURA/CORDEL 

 



 
 51 

diversas manifestações de arte em suas múltiplas 
funções-utilizadas por diferentes grupos sociais e 
étnicos, interagindo com o patrimônio nacional e 
internacional, que se deve conhecer e compreender 
em sua dimensão sócio-histórica. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes 
visuais, dança, teatro, artes audiovisuais. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética.  
. 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades inter-
disciplinares da Arte, , com perspectiva de promover 
a articulação  e a integração entre diferentes 
saberes curriculares. 
 
H. Mobilizar conhecimentos históricos e evolutivos da 
Dança, Teatro, Música, Visual, audiovisual, para a 
prática artística e de ações interdimensionais, 
competentes, protagonistas, solidárias, autônomas, 
criativas e inovadoras que favoreçam a elaboração 
de projetos de espetáculos interativos, festivais, 
eventos competitivos, mostras, exposições, oficinas, 
para comunidade escolar e extraclasse. 
 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, 
função, organização e estrutura das 
manifestações, de acordo com as condições de 
produção/recepção. 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, 
sociais, culturais e antropológicos. 
Correlacionada com as Competências 
1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6 Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área 
– CA 5) 
 
C7-Compreender e utilizar a Arte como linguagem 
e expressão, mantendo uma atitude de busca 
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a investigação, a 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar 
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 

PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

3. MODERNISMO 

 

 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO DE 
OBRAS E AUTORES  
°REGIONAIS: Cícero Dias, Lula Cardoso 
Aires 
Vicente do Rego Monteiro, etc. 
° NACIONAIS: Anita Malfatti, Portinari; 
° UNIVERSAIS: Kandinsky, Braque, 
Stravinsky, 
LeCorbusier,Man Ray,dentre outros. 
 CARACTERÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES  
 DIVERSIDADE CULTURAL 
 DANÇA MODERNA 
 TEATRO MODERNO 
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C9 Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as 
diversas manifestações de arte em suas múltiplas 
funções utilizadas por diferentes grupos sociais e 
étnicos, interagindo com o patrimônio nacional e 
internacional, que se deve conhecer e compreender 
em sua dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes 
visuais, dança, teatro, artes audiovisuais. 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, , com perspectiva de 
promover a articulação  e a integração entre 
diferentes saberes curriculares. 
 
H. Mobilizar conhecimentos históricos e evolutivos da 
Dança, Teatro, Música, Visual, Audiovisual, para a 
prática artística e de ações interdimensionais, 
competentes, protagonistas, solidárias, autônomas, 
criativas e inovadoras que favoreçam a elaboração 
de projetos de espetáculos interativos, festivais, 
eventos competitivos, mostras, exposições, oficinas, 
para comunidade escolar e extraclasse. 
 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, 
função, organização e estrutura das 
manifestações, de acordo com as condições de 
produção/recepção. Correlacionada com as 
Competências 5 da Área – CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, 
sociais, culturais e antropológicos. 
Correlacionada com as Competências 
1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 
Correlacionada com as Competências 
1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7-Compreender e utilizar a Arte como linguagem 

4. A SEMANA DE MODERNA 

 
 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO 
OBRAS E AUTORES  
°REGIONAIS: Di Cavalcanti, Vicente do 
Rego 
.° NACIONAIS: Anita Malfatti, Tarsila do  
   Amaral, 
° UNIVERSAIS: Victor Brecheret, Lasar 
Segall 
   Oswald Guinde, entre outros. 
 CARACTERÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES  
 DIVERSIDADE CULTURAL 
 DANÇA MODERNA- Ivonne Daumerie 
 TEATRO MODERNO 

 MÚSICA: Heitor Villa-Lobos, Guiomar  

       Novaes; 

 ARQUITETURA-Antônio Garcia Moya 
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e expressão, mantendo uma atitude de busca 
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a investigação, a 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar 
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as 
diversas manifestações de arte em suas múltiplas 
funções-utilizadas por diferentes grupos sociais e 
étnicos, interagindo com o patrimônio nacional e 
internacional, que se deve conhecer e compreender 
em sua dimensão sócio-histórica. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes 
visuais, dança, teatro, artes audiovisuais. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades inter-
disciplinares da Arte, , com perspectiva de promover 
a articulação  e a integração entre diferentes 
saberes curriculares. 
H. Mobilizar conhecimentos históricos e evolutivos da 
Dança, Teatro, Música, Visual, Audiovisual, para a 
prática artística e de ações interdimensionais, 
competentes, protagonistas, solidárias, autônomas, 
criativas e inovadoras que favoreçam a elaboração 
de projetos de espetáculos interativos, festivais, 
eventos competitivos, mostras, exposições, oficinas, 
para comunidade escolar e extraclasse. 
 

 

ARTE 
UNIDADE II 

(ARTE) 

1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO II – BIMESTRE  

EIXO TEMÁTICO: QUEM SOU EU ? COMO EU ME EXPRESSO ? 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO / DETALHAMENTO  

 
C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
(Correlacionada com as Competências 5 da Área – 

1.PRÉ-HISTÓRIA 

 
 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO  
   DE OBRAS E AUTORES  
°REGIONAIS ° NACIONAIS ° UNIVERSAIS 
 CARACTERÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES  
 PINTURA RUPESTRE 
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CA 5) 
 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. (Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 
da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem 
e expressão, mantendo   uma atitude de busca 
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a  investigação, a 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar 
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreender em sua 
dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais. 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades inter-
disciplinares da Arte, , com perspectiva de promover a 
articulação  e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 
 
H. Mobilizar conhecimentos históricos e evolutivos da 
Dança, Teatro, Música, Visual, Audiovisual, para a 
prática artística e de ações interdimensionais, 
competentes, protagonistas, solidárias, autônomas, 
criativas e inovadoras que favoreçam a elaboração de 

°Coleta de pigmentos °Confecção e 
aplicação de tintas         °Suportes 
 ORIGEM E HISTÓRIA DA DANÇA 
 Dança primitiva e a Arte Rupestre 
Relacionar com o Movimento Hip Hop, 
Composto por quatro manifestações 
artísticas: Mcing, DJs, Break Dance e o 
Grafite. Dança de Rua (Street Dance). 
 ARQUITETURA 
 DIVERSIDADE CULTURAL 
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projetos de espetáculos interativos, festivais, eventos 
competitivos, mostras, exposições, oficinas, para 
comunidade escolar e extraclasse. 
 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – 
CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 
da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a Arte como linguagem 
e expressão, mantendo  uma atitude de busca 
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a  investigação, a 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar 
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreender em sua 
dimensão sócio-histórica. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança, teatro, artes audiovisuais. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades inter-
disciplinares da Arte, , com perspectiva de promover a 

2.ARTE EGÍPCIA 

 
 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO DE 
OBRAS E AUTORES 
 CARACTERÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES  
Pintura °Escultura °Escrita °Ourivesaria 
 MITOLOGIA 
  ARQUITETURA 
 DANÇA EGÍPCIAS: Danças rituais, Danças  
Astro teológicas,Dança do Ventre, etc.   
  MÚSICA 
 DIVERSIDADE CULTURAL 
 POVOS E ETNIAS 
  
RELACIONAR COM ARTE 
MESOPOTÂMICA 
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articulação  e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 
 
H. Mobilizar conhecimentos históricos e evolutivos da 
Dança, Teatro, Música, Visual, Audiovisual, para a 
prática artística e de ações interdimensionais, 
competentes, protagonistas, solidárias, autônomas, 
criativas e inovadoras que favoreçam a elaboração de 
projetos de espetáculos interativos, festivais, eventos 
competitivos, mostras, exposições, oficinas, para 
comunidade escolar e extraclasse. 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – 
CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 
da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a Arte como linguagem 
e expressão, mantendo  uma atitude de busca 
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a  investigação, a 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar  
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreender em sua 
dimensão sócio-histórica. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais. 

3.ARTE ROMANA 
 
 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO DE 
OBRAS E AUTORES 
 CARACTERÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES  
Pintura °Escultura   
 TEATRO: Plauto e Terêncio 
 CIRCO: Saltimbancos,acrobatas,etc. 
 ARQUITETURA 
 DANÇA ROMANA: Danças Rituais, de 
celebração, etc.  
 MÚSICA 
 DIVERSIDADE CULTURAL 
 
 
 
 
4.LINGUAGENS DA ARTE 
 
 ARTE COMO LINGUAGEM E 
EXPRESSÃO 
 FUNDAMENTOS CONCEITUAIS 
°O que é Arte? 
°Quem faz Arte? 
°Por que o mundo necessita de Arte?   
°Como entendemos a Arte?  
°Funções da Arte 
°Características da Arte 
°Manifestações Artísticas 
°Arte no cotidiano 
°Arte e lazer 
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H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades inter-
disciplinares da Arte, , com perspectiva de promover a 
articulação  e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 
 
H28. Mobilizar conhecimentos  históricos e evolutivos 
da Dança , Teatro, Música, Visual, audiovisual, para a 
prática artística e de  ações  interdimensionais,  
competentes,  protagonistas, solidárias, autônomas , 
criativas e inovadoras  que favoreçam a elaboração  de 
projetos  de  espetáculos interativos,  festivais, eventos 
competitivos, mostras, exposições, oficinas , para  
comunidade escolar e extra-classe. 
 
 
C1. Reconhecer a importância das linguagens 
artísticas e estéticas como instrumento de 
participação política, social, cultural e cidadã do 
homem, compreendendo os fundamentos 
conceituais  das artes visuais, cênicas, musicais, 
audiovisuais e corporais, como recursos de 
informação, comunicação, 
interpretação,necessários à formação da 
cidadania. Correlacionada com as Competências 
1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C2. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 
diferentes linguagens artísticas e suas 
manifestações específicas. Correlacionada com as 
Competências 7 da Área – CA 7) 
 
C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção, recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – 
CA 5) 
 
C4. Desenvolver processos de criação artística nas 
diversas linguagens da arte. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem 
e expressão, mantendo  uma atitude de busca 
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a  investigação, 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar 
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
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C8. Compreender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens artísticas como meios 
de : organização cognitiva da realidade pela 
constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9 Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de 
promover a articulação e a integração entre diferentes 
saberes curriculares. 
 
H5. Fruir, estudar e analisar as produções em artes 
visuais, tanto a produção em geral quanto aquelas 
ligadas ao campo da comunicação  visual como o 
designer,ou ainda aquelas produzidas pelas novas 
mídias. 
 
H6. Investigar as articulações dos elementos 
componentes básicos das linguagens visual e 
audiovisual presentes nas produções artísticas em 
geral e nas do campo da comunicação visual,das 
novas mídias e artes audiovisuais 
 
H7. Fazer trabalhos artísticos,como desenhos, 
pinturas, gravuras, modelagens, esculturas, entre 
outros. 
 
H8. Analisar as intrínsecas relações de forma conteúdo 
presentes na sua própria produção em linguagem 
visual,aprofundando a compreensão e o conhecimento 
de suas estéticas. 
 
H9. Investigar em suas produções de artes visuais, 
como se dão as articulações entre os componentes 
básicos dessas linguagens – linha, forma, cor, valor, 
luz, sombra, textura, volume, espaço,  superfície, 
movimento, tempo. 
 
H10. Fruir, estudar e analisar as produções em artes 
audiovisuais para a utilização e produção de 
manifestações artísticas em multimídia. 
 
H11. Investigar as articulações dos elementos e 
componentes básicos da linguagem audiovisual 
presentes nas produções artísticas em geral e nas do 
campo da comunicação visual, das novas mídias e 
artes audiovisuais.  
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ARTE 
UNIDADE III 

(ARTE) 

1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO III – BIMESTRE  

EIXO TEMÁTICO: QUEM SOU EU ? COMO EU ME EXPRESSO ? 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO / DETALHAMENTO  

 
C1. Reconhecer a importância das linguagens 
artísticas e estéticas como instrumento de 
participação política, social, cultural e cidadã do 
homem, compreendendo os fundamentos 
conceituais das artes visuais, cênicas, musicais, 
audiovisuais e corporais, como recursos de 
informação, comunicação, 
interpretação,necessários à formação da cidadania. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 
da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C2. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 
diferentes linguagens artísticas e suas 
manifestações específicas. Correlacionada com as 
Competências 7 da Área – CA 7) 
 
C3. Analisar, interpretar e aplicar os re-cursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção, recepção. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 
da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C4. Desenvolver processos de criação artística nas 
diversas linguagens da arte. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a Arte como linguagem e 
expressão, mantendo  uma atitude de busca pessoal 
e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a  investigação, 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar 
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C8. Compreender e usar os sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens artísticas como meios de : 
organização cognitiva da realidade pela constituição 
de significados, expressão, comunicação e 
informação. Correlacionada com as Competências 
1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 
da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9 Compreender e utilizar diferentes materiais e 

 
1. VISUAIS 
ELEMENTOS/SIGNOS DAS ARTES 
VISUAIS  
°Cor         °Forma       °Textura 
°Ponto     ° Linha        °Volume 
° Plano     ° Luz          °Sombra 
° Movimento              °Composição 
 
PRODUÇÕES VISUAIS TRADICIONAIS 
°Desenho      ° Pintura       °Gravura 
° Colagem     °Escultura °Recorte 
°Instalação °Cerâmica °Grafite          ° 
  
°TÉCNICAS, PROCESSOS, SUPORTES, 
POÉTTCAS 
°Design        
° Moda           
° Arquitetura 
 PRODUÇÕES VISUAIS DO SÉCULO XX 
° Fotografia 
°Artes Gráficas 
°Computação Gráfica 
 PRODUÇÕES VISUAIS AUDIO VISUAL 
°Cinema 
° Televisão 
°Vídeo  
°Publicidade e Propaganda 
  PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL 
  Bens Materiais e Imateriais 
 SIGNOS VISUAIS 
Categorias  
°Ícones 
°Indícios 
°Símbolos 
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técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
 
H. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover 
a articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 
 
H5. Fruir, estudar e analisar as produções em artes 
visuais, tanto a produção em geral quanto aquelas 
ligadas ao campo da comunicação  visual como o 
designer,ou ainda aquelas produzidas pelas novas 
mídias. 
 
H6. Investigar as articulações dos elementos 
componentes básicos das linguagens visual e 
audiovisual presentes nas produções artísticas em geral 
e nas do campo da comunicação visual,das novas 
mídias e artes audiovisuais 
 
H7. Fazer trabalhos artísticos,como desenhos, pinturas, 
gravuras, modelagens, esculturas, entre outros. 
 
H8. Analisar as intrínsecas relações de forma conteúdo 
presentes na sua própria produção em linguagem 
visual,aprofundando a compreensão e o conhecimento 
de suas estéticas. 
 
H9. Investigar em suas produções de artes visuais, 
como se dão as articulações entre os componentes 
básicos dessas linguagens – linha, forma, cor, valor, luz, 
sombra,textura, volume, espaço,  superfície, 
movimento, tempo. 
 
H10. Fruir, estudar e analisar as produções em artes 
audiovisuais para a utilização e produção de 
manifestações artísticas em multimídia. 
 
H11. Investigar as articulações dos elementos e 
componentes básicos da linguagem audiovisual 
presentes nas produções artísticas em geral e nas do 
campo da comunicação visual,das novas midi-as e artes 
audiovisuais.  
 
 

 
H12. Conhecer  saberes sobre aspectos da história e 
estética do teatro e do circo, que ampliem o 
conhecimento da linguagem e dos códigos teatrais e 
cênicos. 
 
H13. Fazer criações de possibilidade expressivas 
corporais, faciais, do movimento, da voz, do gesto. 
 
H14. Improvisar, atuar e interpretar personagens, tipos, 

2.CÊNICAS 
 
 ORIGEM  HISTÓRICA DO TEATRO 
  GÊNEROS E ESTILOS TEATRAIS  
      °Auto        °Comédia    °Drama                                 
     °Farsa                               °Ópera      
     °Musical                            ° Tragédia         
     °Teatro Contemporâneo ° Tragicomédia         
     °Teatro infantil                  °Teatro de feira  
     °Teatro Invisível                °Teatro de 
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objetos e situações criadas a partir de textos teatrais ou 
literários, notícias de jornais, experiências pessoais, 
quadros, histórias e objetos cênicos. 
 
H15. Trabalhar com as transições possíveis da 
improvisação à encenação teatral e criação 
dramatúrgica. 
 
.H16. Realizar criação, direção, montagens e 
interpretação de espetáculos artísticos, festivais e 
oficinas, demonstrando  o domínio do conhecimento,  
técnico , do pensamento criativo,proposta estética e das 
experiências de aprendizagens ,baseada  na 
diversidade cultural, interligando a interdisciplinari- dade 
e as novas tecnologias  e  veículos de comunicação. 
 
H4. Compreender e aplicar as possibilidades inter-
disciplinares da Arte,  com perspectiva de promover a 
articulação  e a integração entre diferentes saberes 
curriculares 
 

fantoches       
     °Teatro de Sombras          °Teatro Lambe 
Lambe  
     °Teatro de Arena               °Teatro Oficina   
     °Teatro do Oprimido          °Revista 
     °Teatro Fórum                   °Teatro Armorial  
     °Teatro do Absurdo           ° Teatro Kabuki 
     °Teatro Amador                 °Teatro Amador      
     °Teatro Noh                       °Comédia     
     °Teatro Moderno               °Melodrama                  
     °Teatro Profissional           °Stand-up 
comedy     
     °Teatro Experimental       °Teatro de 
Vanguarda   
                    
 ELEMENTOS E RECURSOS CÊNICOS 
°Ação                                   °Movimento 
°Voz                                     °Corpo 
°Espaço cênico                    °Marcação 
°Máscara                              °Cenoplastia 
°Maquiagem                         °Figurino,  
°Indumentária                       °Sonoplastia 
°Adereços                             °Acessórios 
°,Dramatização                     °Interpretação 
°Leitura dramática                °Improvisação 
°Mímica                                 °Pantomímica 
°Expressão corporal/gestual 
°Caracterização de   
                                                 personagens 
° Performance artística         °Técnica vocal 
e respiratória 
 
 A TRÍADE DO TEATRO 
°Ator          °Texto         °Público 
   ARTE DE MASSA 
    °Novela °Publicidade ° Propaganda 
 Tipos de Teatros/Arquitetura 
 TEATRO BRASILEIRO 
 TEATRO  PERNAMBUCANO 
 DRAMATURGOS, ARTISTAS E OBRAS 
JOGOS TEATRAIS , JOGOS DRAMÁ- 
         TICOS E TRADICIONAIS 
ORIGEM  HISTÓRICA DO CIRCO 
°. Modalidades 
°Técnicas Circenses 
°Artistas performáticos 
°Escolas de Circo de Pernambuco, Brasil 
°Circos: Circo de Soleil, Circo Garcia, etc 
 ORIGEM  HISTÓRICA DO CINEMA 
° Idealizadores 
°. Modalidades 
°. Técnicas audiovisuais 
°. Artistas, produtores e diretores. 
 O CINEMA  EM  HOLYWOOD 
 GÊNEROS: Western, 
Noir,Suspense,Sonoro,Musical,Mudo. 
 O CINEMA NO BRASIL- Produção 
 °O Cinema Cantado °O Cinema Novo 
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 °As Chanchadas      ° Atlântida, dentre 
outros. 
 
 

 
H17. Analisar crítica e esteticamente músicas de 
gêneros, estilos e culturas diferenciadas, utilizando 
conhecimentos e vocabulário musicais. 
 
H18. Fazer interconexões e diálogos com valores, 
conceitos e realidade, tanto dos criadores quanto dos 
receptores, apreciadores das comunicações expressões 
musicais. 
 
H19. Fazer, criar improvisações, composições, arranjos, 
jingles,trilhas sonoras,dentre outros, utilizando vozes 
e/ou instrumentos acústicos, ou eletrônicos, ou 
inventados pelos próprios alunos. 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, , com perspectiva de 
promover a articulação  e a integração entre diferentes 
saberes curriculares. 
 

3. MÚSICA 
 
 ORIGEM  HISTÓRICA DA MÚSICA E SUA 
EVOLUÇÃO 
 
 FUNDAMENTOS CONCEITUAIS 
 
 ELEMENTOS DA MUSICA  
 °Timbre ° Melodia° Harmonia 
° Ritmo ° Intensidade 
 
 INSTRUMENTOS MUSICAIS  
 
HINOS OFICIAIS  
 
GÊNEROS, ESTILOS E FORMAS  
°Erudito        °Popular       °Religioso 
 
HISTÓRIA DA MPB 
 MÚSICA POPULAR BRASILEIRA  
 MOVIMENTOS ARTÍSTICOS MUSICAIS  
REGIONAIS: Mangue Beat, Armorial, etc. 
 NACIONAIS: Era do rádio, Tropicália, 
Bossa Nova, Jovem Guarda, Rock in 
Rio/Rock Brasil e da atualidade. 
UNIVERSAIS: Pop, Rock, Jazz, dentre 
outros. 
 
OBRAS E AUTORES 
°Músicos °Intérpretes °Compositores 
 

 
H20. Fruir diversas danças e saber fazer as relações 
entre diferentes fontes utilizadas nas composições e os 
diversos significados (pessoais, culturais,políticos) 
articulados e veiculados nas danças criadas. 
 
H21. Utilizar diferentes fontes para improvisação em 
dança (instruções diretas, descobertas guiadas, 
respostas selecionadas, jogos) e composição 
coreográfica ( a partir de notícias de jornais, mídia, 
poesias, quadros, esculturas, histórias, elementos de 
movimento, sons e silêncios, objetos cênicos) 
 
H22. Trabalhar com as transições possíveis da 
improvisação à composição coreográfica e observação, 
conhecimento, utilização de alguns recursos 
coreográficos. 
 
H23. Aperfeiçoar a capacidade de discriminação verbal, 
visual e de preparo corporal adequado em relação às 
danças criadas, interpretadas e assistidas. 
 
H 24. Compreender os aspectos multiculturais na dança 

4.DANÇA 
 
ORIGEM HISTÓRICA DA DANÇA E SUA 
EVOLUÇÃO 
FUNDAMENTOS CONCEITUAIS 

 Diversidade de danças   

 Dança como campo artístico  

 A Dança como área de produção de 
conhecimento e elemento de 
comunicação. 

 Dança e sociedade. 

 Dança Arte e cultura. 
 
OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA 
DANÇA  
Corpo                      °Energia        °Relação 
Ritmo                      °Níveis           °Planos        
Tensões espaciais °Forma          °Tempo,  
Equilíbrio                  °Ação            °Peso  
Articulações             °Força            ° Espaço    
Fluência                   ° Movimento         
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local (etnicidade/universalidade). 
 
H25. Investigar danças mundiais, reconhecendo 
aspectos estilísticos da produção e contexto histórico-
cultural das danças rituais, dança e mitologia, danças 
das antigas civilizações ocidentais e não ocidentais, 
dança acadêmica e teatral na Europa e nos EUA 
(danças pré-clássicas, balé clássico, dança moderna, 
dança contemporânea, dança teatro, dança brasileira, 
pernambucana, dentre outras, 
 
H26. Apreciar, comparar e descrever processos e 
produtos coreográficos observados e/ou vividos em sala 
de aula ou produzidos pela humanidade. 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades inter-
disciplinares da Arte, , com perspectiva de promover a 
articulação  e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 
 
 

OS EIXOS FUNDAMENTAIS DA DANÇA 
O FAZER- interpretar 
CRIAR-compor 
ANALISAR-apreciar 
 
ESTILOS DE DANÇA 

 Danças  Rítmicas        °Dança Popular 

 Danças Sagradas        °Danças Urbanas 

 Dança de salão           °Dança Clássica 

 Dança Moderna          °Dança 
Contemporânea 

 Dança-teatro               °Teatro-dança 

 Vídeodança                °Danças Mundiais 
 
ESTÉTICA 

 A dança como obra de arte e produto 
estético 

 Relacionar a poética e estética e sua 
aplicação na dança. 

 
DANÇAS NO NORDESTE 

 Manifestação tradicional, regional, local. 

 Mestres e artistas  

 Coreográfos bailarinos e obras  

 Companhias,Stúdios, Escolas de Dança. 
 

 

ARTE 
UNIDADE IV 

(ARTE) 

1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO IV – BIMESTRE  

EIXO TEMÁTICO: QUEM SOMOS NÓS ? 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO / DETALHAMENTO  

 
C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – 
CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 

 
COM O CORPO 
1. ARTE INDÍGENA 
 
. DIVERSIDADE CULTURAL: POVOS E 
ETNIAS 
 CARACTERÍSTICAS   
 ESTILOS E MODALIDADES: Padrões 
 CERÃMICA 
 CESTARIA 
 RITUAIS,  
TEATRO, 
 MÚSICA, 
 DANÇAS: Rituais, tribais  
TATUAGENS 
 PINTURA CORPORAL  
 GRAFISMO,  
 ARTE PLUMÁRIA. 
TRIBOS:Pernambuco,Brasil 
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da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem 
e expressão, mantendo   uma atitude de busca 
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a  investigação, a 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar 
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreender em sua 
dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais. 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de 
promover a articulação e a integração entre diferentes 
saberes curriculares. 
 
 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – 
CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 

 
2. ARTE PRIMITIVA AFICANA 
 HISTÓRIA DA CULTURA AFRO E AFRO 
BRASILEIRA 
 DIVERSIDADE CULTURAL:  POVOS E 
ETNIAS 
 CARACTERÍSTICAS 
 ESTILOS E MODALIDADES:Padrões 
CULINÁRIA 
DANÇAS RITUAIS/TRIBAIS  E  AFRO E     
      AFRO-BRASILEIRA 
 MÚSICA 
RELIGIOSIDADE 
PINTURA,  
 INSTRUMENTOS MUSICAIS, 
MÁSCARAS  
ARTESANATO  
GRAFISMO 
MODA 
OBRAS E AUTORES 
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da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem 
e expressão, mantendo   uma atitude de busca 
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a  investigação, a 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar 
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 

C9. Compreender e utilizar diferentes mate- 

riais e técnica na produção de manifestações em 
artes visuais, teatro, dança e música. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 
da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreender em sua 
dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover 
a articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 
 

 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – 
CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 

3. BODY ART 
 
HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO 
CARACTERÍSTICAS E MODALIDADES 
PINTURA NO CORPO, 
PERFORMANCE 
OBRAS E AUTORES: Gina Pane, Youri 
Messen-Jaschin, Yves Klein, Bruce Nalman, 
etc. 
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da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem 
e expressão, mantendo   uma atitude de busca 
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a  investigação, a 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar 
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 

C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreender em sua 
dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover 
a articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 
 

 

Programa Anual de Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
 

MATEMÁTICA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C1. Expressar ideias, resolvendo problemas de aplicação 
a partir dos conceitos intuitivos de conjuntos. 
(Correlacionada com a Competência1 da Área - CA1) 
  
H1. Utilizar adequadamente as noções básicas de Conjuntos 
para expressar ideias matemáticas e resolver problemas de 
aplicação. 

1. CONJUNTO 
 

 Definição e representação. 

 Relação de pertinência. 

 Conjuntos iguais. 

 Subconjuntos e relação de 
inclusão. 

 Conjuntos das partes.  
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 Operações com conjuntos 

C2. Construir significados para os números naturais, 
inteiros, racionais e reais. (Correlacionada com a 
Competência1 da Área - CA1) 
 
H2. Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e 
representações dos números e operações - naturais, inteiros, 
racionais ou reais. 
 
H3. Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos 
numéricos. 
 
H4. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na 
construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. 
 
H5. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos numéricos. 

2. CONJUNTO DOS NÚMEROS 
NATURAIS E INTEIROS  
 

 Operações e problemas. 

 Números primos e compostos.  

 Decomposição em fatores 
primos.  

 Divisibilidade (o maior divisor 
comum e o menor múltiplo 
comum).  

 Teorema Fundamental da 
Aritmética.  

 

C2. Construir significados para os números naturais, 
inteiros, racionais e reais. (Correlacionada com a 
Competência1 da Área - CA1) 
H2. Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e 
representações dos números e operações - naturais, inteiros, 
racionais ou reais. 
 
H3. Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos 
numéricos. 
 
H4. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na 
construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. 
 
H5. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos numéricos. 

3. CONJUNTO DOS NÚMEROS 
RACIONAIS E IRRACIONAIS 
 

 Operações e problemas. 

 Potência de expoente racional e 
real.  

 Frações e dízimas periódicas.  

 Correspondência entre os 
números reais e os pontos de 
uma reta. 

 O conjunto dos números reais. 
Intervalos. 

 Propriedades das desigualdades 
e módulo de um número real. 
 

 
MATEMÁTICA 

UNIDADE I 
(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C3. Construir noções de variação de grandezas para a 
compreensão da realidade e a solução de problemas do 
cotidiano. (Correlacionada com a Competência1 da Área 
- CA1) 
H6. Identificar a relação de dependência entre grandezas. 
 
H7. Resolver situação-problema envolvendo a variação de 
grandezas, direta ou inversamente proporcionais. 
 
H8. Analisar informações envolvendo a variação de 
grandezas como recurso para a construção de argumentação. 
 
H9. Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo 
variação de grandezas. 

4. MATEMÁTICA FINANCEIRA E 
MÉDIAS 

 Razões entre números e entre 
quantidades.  

 Porcentagens.  

 Proporcionalidade entre números 
e entre grandezas. 

  Escalas.  

 Regra de três, simples e 
composta.  

 Juros simples. 

 Noções de juros compostos  

 Média aritmética simples e 
ponderada, média geométrica e 
harmônica. 
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C4. Interpretar informações de natureza científica e social 
obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando 
previsão de tendência, extrapolação, interpolação e 
interpretação. (Correlacionada com a Competência1 da 
Área - CA1) 
H10. Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas 
para fazer inferências. 
H11. Resolver problema com dados apresentados em tabelas 
ou gráficos. 
H12. Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas 
como recurso para a construção de argumentos. 
C5. Compreender o caráter aleatório e não determinístico 
dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos 
adequados para medidas. (Correlacionada com a 
Competência4 da Área – CA4) 
H15. Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade 
como recurso para a construção de argumentação. 
 
H16. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos de estatística. 
C6. Compreender adequadamente as noções básicas de 
determinação de amostras e cálculos de probabilidade 
para interpretar informações de variáveis apresentadas 
em uma distribuição estatística. (Correlacionada com a 
Competência4 da Área – CA4) 
H13. Calcular medidas de tendência central ou de dispersão 
de um conjunto de dados expressos em uma tabela de 
frequências de dados agrupados (não em classes) ou em 
gráficos. 
 
H14. Resolver situação-problema que envolva 
conhecimentos de estatística. 

5. NOÇÕES BÁSICAS DE 
ESTATÍSTICA  

 

 Variável. 

 Tabelas e frequências. 

 Representação gráfica. 

 Medidas de centralidade.  

 Medidas de dispersão. 
 

 

MATEMÁTICA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C7. Dominar as diferentes formas de representação de uma 
função e identificar as relações entre elas. (Correlacionada 
com a Competência3 da Área – CA3) 
  
H17. Determinar a expressão algébrica que representa uma 
função a partir dos dados de uma tabela. 
 
H18. Identificar o gráfico que representa uma situação dada na 
linguagem usual. 
 
H19. Operar com funções e sua classificação, de acordo com 
seu comportamento. 
 
H20. Localizar pontos no plano cartesiano; interpretar 
informações pertinentes a outros campos de conhecimento, 
além da Matemática, apresentadas por meio de coordenadas 

1. RELAÇÕES E FUNÇÕES 
 

 Pares ordenados. 

 Representação no plano. 

 Produto cartesiano.  

 Relações binárias.  

 Domínio, Contradomínio e 
Imagem de uma relação. 

  Representação e Análise 
Gráfica. 

 Paridade de funções. 

 Funções injetoras, sobrejetoras 
e bijetoras. 

 Composição de funções, 
operações com funções e 
função inversa. 
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cartesianas. 
 
C8. Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis 
socioeconômicas ou técnico-científicas, usando 
representações algébricas. (Correlacionada com as 
Competências1, 2 e 6 da Área – CA1,2,6) 
 
H22. Identificar representações algébricas que expressem a 
relação entre grandezas. 
 
H24. Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos. 
 
H26. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos algébricos. 
 

 Função recíproca.  
 

C7. Dominar as diferentes formas de representação de 
uma função e capacidade de identificar as relações 
entre elas. (Correlacionada com a Competência3 da 
Área – CA3) 
 
H21. Resolver problemas de aplicação envolvendo função 
afim (1° grau). 
  
H25. Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como 
recurso para a construção de argumentação. 
 
C8. Modelar e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, 
usando representações algébricas. (Correlacionada 
com as Competências1, 2 e 6 da Área – CA1,2,6) 
 
H22. Identificar representações algébricas que expressem 
a relação entre grandezas. 
 
H24. Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos. 
 
H26. Avaliar propostas de intervenção na realidade 
utilizando conhecimentos algébricos. 

2. ESTUDO DA FUNÇÃO 
POLINOMIAL DO 1ª GRAU 

 

 Estudo gráfico. 

 Equações e inequações do 1º 
grau. 
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MATEMÁTICA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C9. Construir noções de grandezas e 
medidas para a compreensão da 
realidade e a solução de problemas do 
cotidiano. (Correlacionada com as 

2. GEOMETRIA PLANA.  

 

 Ângulos.  

 Polígonos. 

MATEMÁTICA 
UNIDADE III 

 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE 
CONTEÚDO/ 

DETALHAMENTO 

C7. Dominar as diferentes formas de representação de 
uma função e capacidade de identificar as relações 
entre elas. (Correlacionada com a Competência3 da 
Área – CA3) 
 
H23. Interpretar gráfico cartesiano que represente relações 
entre grandezas. 
 
H25. Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como 
recurso para a construção de argumentação. 
 
H28. Resolver problemas de aplicação envolvendo 
determinação de pontos de máximo ou de mínimo de 
funções quadráticas (2° grau). 
 
C8. Modelar e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, 
usando representações algébricas. (Correlacionada 
com as Competências1, 2 e 6 da Área – CA1,2,6) 
  
 
H22. Identificar representações algébricas que expressem a 
relação entre grandezas. 
 
H24. Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos. 
 
H26. Avaliar propostas de intervenção na realidade 
utilizando conhecimentos algébricos. 
 

1. ESTUDO DA 
FUNÇÃO 
QUADRÁTICA 
  

 Estudo do gráfico.  

 Equações. 

 Inequações. 
 
 

2. FUNÇÕES 
RACIONAIS E 
IRRACIONAIS  

 

 Gráfico.  

 Equações. 

 Inequações. 
 
 

3. FUNÇÃO 
MODULAR  

 

 Gráfico.  

 Equações. 

 Inequações. 
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Competências 1,3 e 5 da Área – CA1, 3,5) 
  
 
H30. Identificar características de figuras 
planas ou espaciais. 
 
H31. Identificar relações entre grandezas e 
unidades de medida. 
 
H33. Resolver situação-problema que 
envolva medidas de grandezas. 
 
C10. Construir o conhecimento 
geométrico para realizar a leitura e a 
representação da realidade e agir sobre 
ela. (Correlacionada com as 
Competência7 da Área – CA7) 
 
H32. Utilizar a noção de escalas na leitura 
de representação de situação do cotidiano. 
 
H34. Avaliar o resultado de uma medição na 
construção de um argumento consistente. 
 
H35. Avaliar proposta de intervenção na 
realidade utilizando conhecimentos 
geométricos relacionados a grandezas e 
medidas.  
 
H63. Utilizar da Lei dos Senos, da Lei dos 
Cossenos na resolução de problemas que 
envolvam triângulos quaisquer. 

 

 Triângulos e quadriláteros.  

 Relações métricas nos triângulos 
retângulos. 

 Relações trigonométricas nos 
triângulos retângulos.  

 Lei dos senos e dos cossenos. 

 Circunferência.  

 Polígonos inscritos e circunscritos.  

 Área das figuras planas.  
 

C11. Dominar as ideias centrais 
(definições; termos gerais; 
propriedades; soma de termos de uma 
progressão finita e de uma progressão 
infinita), relativas à PA e à PG. 
(Correlacionada com a Competência1da 
Área – CA1) 
 
H36. Identificar semelhanças e diferenças 
entre PA e PG e resolver problemas 
envolvendo progressões. 
 
H37. Relacionar PA a funções afim e juros 
simples e PG a funções exponenciais e 
juros compostos. 

3. SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS 
 

 Progressão Aritmética (juros simples).  

 Progressão Geométrica (juros 
composto).  

 

 
 

QUÍMICA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 
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C1. Utilizar códigos e nomenclatura da química para 
caracterizar materiais, substâncias ou transformações 
químicas.  (Correlacionada com a Competência1 da 
Área – CA1) 
 
H1. Reconhecer símbolos e fórmulas químicas em rótulos 
de produtos utilizados no cotidiano. 
 
H2: Identificar e relacionar unidades de medida usadas 
para diferentes grandezas, como massa, energia, volume, 
temperatura, pressão e densidade.  
 
C2. Ler, articular e Interpretar símbolos e códigos em 
diferentes linguagens e representações: sentenças, 
equações, esquemas, diagramas, tabelas e gráficos. 
(Correlacionada com a Competência1 da Área – CA1) 
 
H3. Ler e interpretar informações e dados apresentados 
em gráficos de mudanças de estado.  
 
H4. Interpretar e diferenciar fenômenos químicos e físicos 
a partir de informações e dados apresentados.  
 
H5. Identificar transformações químicas pela percepção de 
mudanças na natureza dos materiais. 
 
C3. Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de 
cálculo, representar dados e utilizar escalas, fazer 
estimativas, elaborar hipóteses e interpretar 
resultados. (Correlacionada com a Competência4 da 
Área – CA4) 
 
H6. Selecionar e utilizar materiais e equipamentos para 
realizar experimentos de separação de misturas. 
 

1. INTRODUÇÃO À QUÍMICA 
 

 Conceito de Química e aspectos 
históricos da evolução da química 
como ciência. 

 Conceitos básicos da química: 
matéria, corpo, objeto, energia, 
temperatura, pressão, massa, 
volume e densidade. 

 Principais unidades de medida 
utilizadas em química (de massa, 
volume, temperatura e pressão) e 
conversão de unidades. 

 Principais elementos químicos 
(mais comuns), origem dos nomes 
e simbologia. 

 Diferenciação entre fenômenos 
químicos e físicos. 

 Estados físicos da matéria; 
mudanças de estado físico e 
diagramas de mudanças de 
estado. 

 Substâncias e misturas: conceito, 
diferenciação através de suas 
propriedades. 

 Alotropia. 

 Processos de separação de 
misturas 

 Equipamentos utilizados em 
laboratório de química e normas 
de segurança. 

 
 

QUÍMICA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C4. Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos 
para explicar fenômenos. (Correlacionada com a 
Competência5 da Área – CA5) 
 
 
H7. Identificar os principais modelos de constituição da 
matéria criados ao longo do desenvolvimento científico.  
 
H8. Reconhecer, nas limitações de um modelo explicativo, a 
necessidade de alterá-lo. 
 
 

1.  ESTRUTURA ATÔMICA 
 

 Evolução dos modelos 
atômicos (Modelos científicos). 

 Principais características do 
átomo: número atômico e 
número de massa. 

 Definição de elemento 
químico. 

 Configuração Eletrônica nos 
níveis e subníveis de energia. 

 Íons. 
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QUÍMICA 
UNIDADE III 

(AGOSTO E SETEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C4. Reconhecer, utilizar, interpretar e 
propor modelos para explicar fenômenos. 
(Correlacionada com a Competência5 da 
Área – CA5) 
 
 
H10. Elaborar e utilizar modelos científicos 
que modifiquem as explicações do senso 
comum. 
 
H11. Elaborar hipóteses explicativas a partir 
de fenômenos observados. 
 

1. LIGAÇÕES QUÍMICAS  

 

 Ligação iônica. 

 Ligação covalente. 

 Ligação metálica. 

 Geometria molecular. 

 Polaridade. 

 Forças intermoleculares. 
 

C5. Compreender a ciência e a tecnologia 
como partes integrantes da cultura 
humana contemporânea. (Correlacionada 
com a Competência7 da Área – CA7) 
 

 

H12. Compreender as formas pelas quais a 
Química influencia nossa interpretação do 
mundo atual, condicionando formas de 
pensar e interagir.  
 
C6. Reconhecer e avaliar a presença da 
química no mundo cotidiano e seus 
impactos na vida social e nomeio 
ambiente. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
 
H13. Descrever impactos ambientais 

2. FUNÇÕES INORGÂNICAS 
 

 Introdução as Reações Químicas 
(dissociação e ionização) 

 Número de Oxidação. 

 Ácidos, bases segundo a teoria de 
Arrhenius, Brönsted-Lowry e Lewis. 

 Sais e Óxidos – definição, classificação 
e nomenclaturas. 

 

 Semelhanças atômicas: 
isótopos, isóbaros, isótonos e 
isoeletrônicos. 

C2. Ler, articular e Interpretar símbolos e códigos em 
diferentes linguagens e representações: sentenças, 
equações, esquemas, diagramas, tabelas e gráficos. 
(Correlacionada com a Competência1 da Área – CA1) 
 
 
H9. Ler e interpretar informações e dados apresentados na 
tabela periódica dos elementos. 

2. TABELA PERIÓDICA 
 

 Famílias ou grupos e períodos. 

 Localização dos elementos de 
acordo com a configuração 
eletrônica. 

 Classificação e ocorrência dos 
elementos. 

 Propriedades Periódicas e 
Aperiódicas. 
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causados por poluentes químicos lançados 
na atmosfera. 
 
H14. Interpretar símbolos e termos químicos 
em rótulos de produtos utilizados no 
cotidiano. 
 

 

QUÍMICA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C7. Identificar fenômenos naturais ou 
grandezas em dado domínio do 
conhecimento científico, estabelecer 
relações, identificar regularidades, 
invariantes e transformações. 
(Correlacionada com a Competência6 da 
Área – CA6) 
 
H15. Reconhecer a conservação no número 
de átomos de cada substância, nas 
transformações químicas e nas 
representações das reações. 

 

H16. Identificar e caracterizar os 
constituintes de um sistema inicial e final. 
 
H17. Reconhecer e compreender 
fenômenos envolvendo interações e 
transformações químicas, identificando 
regularidades e invariantes. 
 

1.  REAÇÕES QUIMICAS  

 

 Reações Químicas – classificação, 
ocorrência.  

 Balanceamento, acerto de coeficientes 
- método das tentativas. 
 
2. RELAÇÕES DE MASSA 
 

 Unidade de massa atômica. 

 Massa atômica, massa dos 
elementos e massa molecular. 

 Conceito de Mol. 

 Massa molar. 

 Constante de Avogadro. 
 

 

FÍSICA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C1. Adquirir uma compreensão cósmica do Universo, 
das teorias relativas ao seu surgimento e sua 
evolução, assim como do surgimento da vida, de 
forma a poder situar a Terra, a vida e o ser humano 
em suas dimensões, situando-o no espaço tempo. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – CA6) 
 
C12. Entender métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los em diferentes 
contextos. (Correlacionada com a Competência6 da 
Área – CA6) 
  

1. INTRODUÇÃO À FÍSICA  

 A Física. 

 Grandezas físicas. 

 Unidades de medida. 
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C2. Compreender que a Física, não é apenas um 
conjunto de Leis da Natureza acompanhada de 
fórmulas matemáticas, mas também uma 
contextualização histórica da construção do 
pensamento científico ao longo dos anos, no que se 
refere a essas Leis, dando, consequentemente, ao 
aluno a oportunidade de compreender o processo de 
suas formulações. (Correlacionada com a 
Competência3 da Área – CA3) 
 
H1. Reconhecer e saber utilizar corretamente símbolos, 
códigos e nomenclaturas de grandezas da Física, por 
exemplo, nas informações em embalagens de produtos, 
reconhecer símbolos de massa ou volume; nas previsões 
climáticas, identificar temperaturas, pressão, índices 
pluviométricos; no volume de alto-falantes, reconhecer a 
intensidade sonora (dB); em estradas ou aparelhos: 
velocidades (m/s, km/h, RPM); em aparelhos elétricos, 
códigos como W, V ou A; em tabelas de alimentos, 
valores calóricos. 
 
H2. Relacionar informações apresentadas em diferentes 
formas de linguagem e representação usadas nas 
ciências físicas como texto discursivo, gráficos, tabelas, 
relações matemáticas ou linguagem simbólica. 

 

FÍSICA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C3. Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em 
diferentes linguagens e representações: sentenças, 
equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e 
representações geométricas. (Correlacionada com a 
Competência1 da Área – CA1) 
H3. Descrever os conceitos de repouso, movimento e 
trajetória e perceber sua relatividade. 
H4. Relacionar informações apresentadas em diferentes 
formas de linguagem e representação usadas nas ciências 
físicas como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações 
matemáticas ou linguagem simbólica. 
H5. Identificar e determinar as relações entre os diferentes 
tipos de movimentos através de uma linguagem gráfica e 
ou matemática, possibilitando a efetiva compreensão 
destes fenômenos. 

2. CONCEITOS BÁSICOS DE 
CINEMÁTICA E MOVIMENTO 
UNIFORME 
 

 Movimento e repouso. 

 Posição e deslocamento escalar. 

 Velocidade escalar média. 

 Movimento retilíneo uniforme. 
 

C4. Ter o conhecimento de relações que envolvam 
diferentes grandezas, ou relações de causa-efeito, para 
ser capaz de estabelecer previsões. Assim, conhecer a 
relação entre força e aceleração, para prever a distância 
percorrida por um carro após ser freado. 
(Correlacionada com a Competência5 da Área – CA5) 
H6. Dominar os conceitos de velocidade e aceleração. 
H7.Representar graficamente a velocidade, a aceleração e 
a posição, em função do tempo. 

3. MOVIMENTO UNIFORMEMENTE 
VARIADO 
 

 Aceleração escalar. 

 Função horária da velocidade. 

 Função horária do espaço. 

 Equação de Torricelli. 
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H8.Reconhecer e equacionar o movimento uniforme e o 
movimento uniformemente variado. 
H9.Ler e interpretar corretamente tabelas, gráficos, 
esquemas e diagramas apresentados em textos. 
H10. Identificar e determinar as relações entre os diferentes 
tipos de movimentos através de uma linguagem gráfica e 
ou matemática, possibilitando a efetiva compreensão 
destes fenômenos. 

C5. Compreender os fenômenos de lançamento vertical 
ou queda livre como fenômenos semelhantes e regidos 
pelas mesmas leis da física. (Correlacionada com a 
Competência5 da Área – CA5) 
H11. Reconhecer a importância da grandeza física 
aceleração e a consequente modificação dos fenômenos 
devido a sua presença. 
 
H12. Descrever o processo de queda livre dos corpos sobre 
a superfície terrestre. 

4. LANÇAMENTO VERTICAL 

 

 Aceleração gravitacional. 

 Lançamento vertical. 

 Equações do lançamento 
vertical. 

 Queda livre. 

 

 

 

 

FÍSICA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C6. Conhecer as propriedades de um vetor e a partir daí 
classificar as grandezas físicas do cotidiano em escalares 
ou vetoriais. (Correlacionada com a Competência5 da Área 
– CA5) 
H13. Decompor vetores e realizar operações envolvendo dois 
ou mais vetores que formem diferentes ângulos entre si. 

1. VETOR 
 

 Vetor. 

 Operações vetoriais. 

 Decomposição vetorial. 

C7. Compreender e diferenciar as características das 
grandezas da cinemática vetorial para ser capaz, por 
exemplo, de prever a rota de aviões e calcular seu 
deslocamento e tempo de voo a partir da velocidade 
vetorial, além de conhecer os requisitos necessários para 
o estudo de o movimento circular. (Correlacionada com a 
Competência4 da Área – CA4) 
H14: Comparar resultados entre as mesmas grandezas quando 
analisadas escalarmente e vetorialmente. 

2. CINEMÁTICA VETORIAL 
 

 Deslocamento vetorial. 

 Velocidade vetorial. 

 Aceleração tangencial. 

 Aceleração centrípeta. 

 Aceleração vetorial. 
 

C8. Identificar mecanismos relacionados a este tipo de 
movimento e aplicar as tecnologias associadas às ciências 
naturais em diferentes contextos. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
  
H15. Prever o tempo e a posição de encontro entre duas 
partículas em movimento circular ao longo de uma mesma 
trajetória. 
 
 

3.  MOVIMENTO CIRCULAR 
 

 Espaço e deslocamento angular. 

  Velocidade angular. 

 Aceleração angular. 

 Período e frequência. 

 Movimento circular uniforme. 

 Transmissão por acoplamento. 

 Movimento circular 
uniformemente variado. 

C9. Compreender o motivo da diferença de tempo em 
viagens de barco, com o mesmo deslocamento, a favor e 
contra a correnteza do rio, bem como explicar o motivo de 
percebermos os pingos da chuva se lançarem contra o 

4.  COMPOSIÇÃO DE 
MOVIMENTOS 

 

 Movimento resultante. 
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para-brisas do automóvel em movimento, mesmo quando 
esses estão caindo na direção vertical. (Correlacionada 
com a Competência2 da Área – CA2) 
 
H16. Perceber a importância da composição dos movimentos e 
suas interdependências que ocorrem de maneiras isoladas sem 
afetar nem prejudicar as suas características intrínsecas. 

 Composição de rotação com 
translação. 

 Princípio da independência dos 
movimentos simultâneos. 

 

C10. Reconhecer as grandezas físicas presentes nos 
movimentos balísticos  
realizado por projéteis, seja no lançamento de uma bomba 
a partir de um avião ou no lançamento de uma bala de 
canhão e a partir do comportamento do projétil, calcular 
outras grandezas através de equações matemáticas. 
(Correlacionada com as Competências 4 e 7 da Área – 
CA4,7) 
H17: Calcular grandezas como tempo de subida, altura 
máxima, alcance máximo e as componentes da velocidade em 
um ponto qualquer. 

5. LANÇAMENTOS OBLIQUO E 
HORIZONTAL 

 

 Lançamento oblíquo. 

 Altura máxima e alcance 
horizontal. 

 Velocidade resultante. 

 Lançamento horizontal. 
 

 

FÍSICA 
UNIDADE III 

 (AGOSTO E SETEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C11. Reconhecer a relação entre diferentes grandezas, ou 
relações de causa-efeito, para ser capaz de estabelecer 
previsões. Assim, conhecer a relação entre força e 
aceleração, para prever a distância percorrida por um carro 
após ser freado. (Correlacionada com a Competência4 da 
Área – CA4) 
 
C12. Entender métodos e procedimentos próprios das 
ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – CA6) 
 
C13. Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar 
intervenções científico-tecnológicas. (Correlacionada com 
a Competência7 da Área – CA7) 
 
H18: Compreender e estabelecer uma relação ente as leis de 
Newton e aplicá-las em situações do cotidiano.  
 
H19:Confrontar interpretações científicas com interpretações 
baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em 
diferentes culturas. 
 
H20: Enunciar claramente as três Leis de Newton. 
 
H21: Calcular e representar vetorialmente a Força de Reação 
Normal. 
 
H22: Calcular e representar vetorialmente a Força de Tração 
aplicada sobre corpos em repouso ou em movimento. 
 

1. PRINCÍPIOS DA DINÂMICA 
 

 Conceitos de Força e 
Dinâmica. 

 Leis de Newton. 

 Força Peso. 

 Força de Reação Normal. 

 Força de Tração. 

 Peso aparente. 

 Lei de Hooke. 

 Plano Inclinado. 
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H23: Calcular o peso aparente de corpos dentro de elevadores 
em diversas situações (movimento uniforme, repouso, 
movimento uniformemente variado). 
 
H24: Calcular a constante elástica de molas ou deformidade 
sofrida por molas. 
 
H25: Aplicar a segunda Lei de Newton para os planos 
inclinados. 

 

FÍSICA 
UNIDADE III 

 (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C12: Entender métodos e procedimentos próprios das 
ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – CA6) 
 
C13: Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar 
intervenções científico-tecnológicas. (Correlacionada com 
a Competência7 da Área – CA7) 
 
H26: Calcular a força de atrito estática máxima (força de 
destaque) para um mesmo corpo em diferentes superfícies a 
partir do coeficiente de atrito. 
 
H27: Calcular a força de atrito dinâmica para um mesmo corpo 
em diferentes superfícies a partir do coeficiente de atrito. 
 
H28: Aplicar a segunda Lei de Newton para superfícies com 
atrito. 
 

2. ATRITO 
 

 Força de atrito estática. 

 Força de atrito dinâmica. 
 

C12:Entender métodos e procedimentos próprios das 
ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 
(CA6) 
 
C13:Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar 
intervenções científico-tecnológicas. (Correlacionada com 
a Competência7 da Área – CA7) 
 
H29: Calcular e comparar a força exercida sobre as molas de 
sustentação de um automóvel quando esse passa por uma 
lombada e por uma depressão com a mesma velocidade. 

 
H30: Calcular a velocidade máxima que um automóvel pode ter 
ao fazer uma curva no plano horizontal ou inclinado sem sofrer 
derrapagem. 
 
H31: Calcular a velocidade mínima que uma motocicleta pode 
ter para conseguir executar uma volta completa na direção 
vertical dentro de um “globo da morte”. 
 

3. DINÂMICA DAS TRAJETÓRIAS 
CURVAS 

 

 Força centrípeta. 
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FÍSICA 
UNIDADE III 

 (AGOSTO E SETEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C14: Distinguir o Trabalho Mecânico da ideia de trabalho 
que temos no senso comum, e apropriar-se de diversos 
elementos para calcular o Trabalho tanto a partir de forças 
constantes quanto a partir de forças variáveis. 
(Correlacionada com a Competência4 da Área – CA4)  
C15: Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 
situações problema, calcular e comparar a potência e o 
rendimento de diferentes máquinas a fim de usá-las 
adequadamente em situações cotidianas. (Correlacionada 
com a Competência7 da Área – CA7) 
C16: Identificar a presença e aplicar as tecnologias 
associadas às ciências naturais em diferentes contextos. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – CA7) 
H32: Calcular o Trabalho mecânico a partir de gráficos, 
esquemas com figuras ou textos que forneçam os dados 
necessários. 
 
H33: Calcular a potência e o rendimento de máquinas, 
estabelecendo a relação entre potência e consumo. 

4. TRABALHO E POTÊNCIA 
 

 Trabalho de forças constante. 

 Trabalho de forças variáveis. 

 Potência mecânica. 

 Rendimento. 
 

 
C17: Identificar transformações de energia e a 
conservação que dá sentido a essas transformações, 
quantificando-as quando necessário. Identificar também 
formas de dissipação de energia e as limitações quanto 
aos tipos de transformações possíveis impostas pela 
existência, na natureza, de processos irreversíveis. 
(Correlacionada com as Competências6 e7 da Área – CA6, 
7) 
C18: Identificar possibilidades de geração, uso ou 
transformação de energia em ambientes específicos, 
considerando implicações éticas, ambientais, sociais e/ou 
econômicas. . (Correlacionada com as Competências6 e7 
da Área – CA6, 7) 
C19: Identificar etapas em processos de obtenção, 
transformação, utilização ou reciclagem de recursos 
naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando 
processos biológicos, químicos ou físicos neles 
envolvidos. (CA7) 
 
H34: Reconhecer as várias formas de energia e sua 
conservação. 
H35: Calcular as energias cinética e potencial em situações 
problema. 
H36: Reconhecer situações em que se deve usar o Teorema 
da Energia Cinética. 
H37: Diferenciar e aplicar os princípios da conservação e da 
dissipação da energia mecânica. 

5. ENERGIA MECÂNICA 
 

 Energia Cinética. 

 Teorema da Energia Cinética. 

 Energia Potencial. 

 Conservação da energia. 

 Dissipação da energia. 
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FÍSICA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C20: Reconhecer a existência de invariantes que impõem 
condições sobre o que pode e o que não pode acontecer 
em processos naturais, para fazer uso desses invariantes 
na análise de situações cotidianas. Assim, a conservação 
da quantidade de movimento pode ser utilizada para prever 
possíveis resultados do choque entre dois carros, a 
trajetória de uma bola após ter batido na parede, o 
movimento dos planetas e suas velocidades ao redor do 
Sol ou o equilíbrio de motos e bicicletas. (Correlacionada 
com as Competências3 e 4 da Área – CA3,4) 
 
H38: Calcular e comparar a Quantidade de movimento em 
corpos de diferentes massas  com diferentes velocidades. 
 
H39: Aplicar o teorema do Impulso a partir de gráficos ou de 
situações problema. 
 
H40: Aplicar o princípio da conservação da energia e da 
quantidade de movimento. 
 
H41: Calcular elementos típicos das colisões e prever os 
comportamentos dos corpos em colisão. 
 
H19:Confrontar interpretações científicas com interpretações 
baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em 
diferentes culturas. 
 

1. QUANTIDADE DE 
MOVIMENTO E IMPULSO 

 

 Quantidade de movimento. 

 Impulso. 

 Teorema do Impulso. 

 Conservação do momento. 

 Colisões. 
 

C21: Compreender a transformação da visão de mundo 
geocêntrica para a heliocêntrica, relacionando-a as 
transformações sociais que lhe são contemporâneas, 
identificando as resistências, dificuldades e repercussões 
que acompanharam essa mudança. (Correlacionada com 
as Competências1, 5 e 6 da Área – CA1,5,6) 
 
H42: Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de 
partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. 
 
H19: Confrontar interpretações científicas com interpretações 
baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em 
diferentes culturas. 
 
H43: Utilizar as leis de Kepler e a Lei da Gravitação Universal. 
 

2. GRAVITAÇÃO 
 

 Evolução dos modelos 
planetários. 

 Leis de Kepler. 

 Lei da Gravitação Universal. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

FÍSICA 
UNIDADE IV 
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(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE-(continuação) 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C13: Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar 
intervenções científico-tecnológicas. (Correlacionada com 
a Competência7 da Área – CA7) 
 
H44: as condições de equilíbrio de rotação e translação para um 
corpo sólido. 
 
H45: Calcular o centro de massa de corpos com diferentes 
formas. 

3. ESTÁTICA 
 

 Equilíbrio de um ponto 
material. 

 Equilíbrio de um corpo 
extenso. 

 Centro de massa. 
 

 
 

BIOLOGIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

 C1. Elaborar suposições e hipóteses sobre fenômenos 
estudados e cotejá-las com explicações científicas ou 
com  dados obtidos em experimentos. (Correlacionada 
com a Competência2 da Área – CA2) 
 
C2. Entender métodos e procedimentos próprios das 
ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 
(Correlacionada com a Competência4 da Área – CA4) 
 
C3. Identificar características de seres vivos de 
determinado ambiente relacionando-as a condições de 
vida. (Correlacionada com a Competência5 da Área – 
CA5) 
 
H1. Identificar diferentes explicações sobre a origem dos 
seres vivos, confrontando concepções religiosas, mitológicas 
e científicas, elaboradas em diferentes momentos.   
 
H2. Avaliar métodos, processos ou procedimentos das 
ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou 
solucionar problemas de ordem social, econômica ou 
ambiental. 
 
H3.  Reconhecer as principais características de 
representantes de cada um dos cinco reinos, identificando 
especificidades relacionadas às condições ambientais. 
 

1. IDENTIDADE E ORGANIZAÇÃO 
DOS SERES VIVOS, ORIGEM DA 
VIDA. 

 

 Introdução ao Estudo da Vida, 
Subdivisões da Biologia. 

 Método Científico. 

 A origem da Vida na terra. 

 Características Básicas dos Seres 
Vivos. 

 Níveis de Organização. 

 Classificação dos Seres Vivos. 
 

  

 
 

 

BIOLOGIA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 
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1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C4. Apropriar-se de conhecimentos da química para, em 
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar 
intervenções científico-tecnológicas. (Correlacionada com 
a Competência3 da Área – CA3) 
 
H4.  Reconhecer códigos e nomenclatura da química 
utilizando-os para caracterizar materiais, substâncias e 
transformações químicas e biológicas. 

1. CONSTITUIÇÃO QUÍMICA 
DOS SERES VIVOS: 
COMPOSTOS INORGÂNICOS E 
ORGÂNICOS -BIOQUÍMICA. 

 

 Água e Sais Minerais. 

 Glicídios. 

 Lipídios. 

 Proteínas. 

 Vitaminas. 

 Ácidos Nucléicos. 
 

C5. Analisar ideias biológicas como a teoria celular, as 
concepções sobre a hereditariedade de características dos 
seres vivos, ou, ainda, as teorias sobre as origens e a 
evolução da vida como construções humanas, entendendo 
como elas se desenvolveram, seja por acumulação, 
continuidade ou ruptura de paradigmas. (Correlacionada 
com a Competência6 da Área – CA6) 
 
H5. Reconhecer os componentes celulares e relacioná-los às 
funções vitais da célula.  
 
H6. Comparar processos celulares em que há liberação de 
energia, como: respiração celular, fermentação e quimiossínte-
se.  
 
 

2. ORGANIZAÇÃO E 
PROCESSOS CELULARES 
– CITOLOGIA  

 

 Estrutura  celular. 

 Envoltórios celulares. 

 Citoplasma. 

 Metabolismo energético 
(fotossíntese, quimiossíntese, 
respiração e fermentação). 
 

 

BIOLOGIA 
UNIDADE III 

(JULHO,AGOSTO E SETEMBRO) 
 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C5. Analisar ideias biológicas como a teoria celular, as 
concepções sobre a hereditariedade de características dos 
seres vivos, ou, ainda, as teorias sobre as origens e a 
evolução da vida como construções humanas, entendendo 
como elas se desenvolveram, seja por acumulação, 
continuidade ou ruptura de paradigmas. (Correlacionada 
com a Competência6 da Área – CA6) 
 
C6. Associar intervenções que resultam em degradação ou 
conservação ambiental a processos produtivos e sociais e 
a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – CA7) 
 
H7. Associar as divisões celulares aos processos de 
reprodução, crescimento e regeneração.  

1. ORGANIZAÇÃO DA VIDA - 
FORMAÇÃO DOS ÓRGÃOS E 
SISTEMAS DOS ANIMAIS – 
EMBRIOLOGIA 

 Núcleo celular e a Síntese 
Protéica.  

 Divisão celular: mitose e meiose 

 Tipos de reprodução. 

 Tipos de ciclos de vida. 

 Aspectos gerais do 
desenvolvimento embrionário. 

 Formação de tecidos e órgãos. 

  Biotecnologias. 
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H8. Reconhecer a molécula de DNA como a molécula da vida 
e o papel dos cromossomos na transmissão das características 
hereditárias. 
 
H9. Escrever o mecanismo básico de reprodução de células de 
todos os seres vivos (mitose) a partir de observações ao 
microscópio ou de suas representações.  
 
H10. Identificar a reprodução sexuada e o processo meiótico como fonte de 
variabilidade genética.  

 
H11.  Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da 
biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos 
envolvidos em produtos biotecnológicos.  

  

 
 

 

BIOLOGIA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 
 

 IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

 
C5. Analisar ideias biológicas como a teoria celular, as 
concepções sobre a hereditariedade de características dos 
seres vivos, ou, ainda, as teorias sobre as origens e a 
evolução da vida como construções humanas, entendendo 
como elas se desenvolveram, seja por acumulação, 
continuidade ou ruptura de paradigmas. (Correlacionada 
com a Competência6 da Área – CA6) 
 
H12. Identificar as características mais importantes dos tecidos 
fundamentais dos animais e vegetais. 
    

 

1. ORGANIZAÇÃO DA VIDA - 
AS INTERAÇÕES 
MORFOLÓGICAS DAS 
CÉLULAS: TECIDOS ANIMAL 
E VEGETAL-HISTOLOGIA 

 

 Tecido epitelial. 

 Tecido conjuntivo. 

 Tecido muscular. 

  Tecido nervoso. 

 Tecidos Meristemáticos ou 
Meristemas. 

 Tecidos Adultos ou 
Permanentes. 

 

Programa Anual de Ciências Humanas e suas Tecnologias 
 

HISTÓRIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO I – BIMESTRE 

 

EIXO TEMÁTICO: O HOMEM E O ESPAÇO NAS RELAÇÕES E NO TEMPO  

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C1 - Capacidade de operar com os conceitos 
básicos da História para análise e 
representação do Tempo em suas múltiplas 
dimensões. (Correlacionada com as 
Competências 1,3, 11 da Área - CA1, 3, 11) 
H1 - Interpretar historicamente as diversas fontes 
documentais 
H2 - Analisar a produção da memória pelas 

1. Conceitos de História. 
 

 O conhecimento histórico: os diversos 
documentos e as correntes historiográficas. 

 

 Patrimônio Cultural Material (bens móveis e 
imóveis) e Imaterial (práticas, representações, 
expressões, conhecimentos). 
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sociedades humanas. 
H3- Compreender a importância da memória no 
processo de construção do sentimento de 
pertença nos agrupamentos humanos. 
H4 - Perceber a importância da História oral para 
recontagem da História local na ausência de 
documentos inscritos. 
H5 - Atuar sobre os processos de construção da 
memória social, partindo da critica dos diversos 
“lugares de memória” socialmente instituídos. 
H6 - Valorizar a diversidade do patrimônio cultural 
e artístico, identificando suas manifestações e 
representações em diferentes sociedades. 
H7 – Compreender a história oral no contexto das 
fontes históricas. 
 
C2 - Relacionar os conteúdos apreendidos no 
Eixo Temático com as suas experiências de 
vida. (Correlacionada com as Competências 3, 
5, 11 da Área - CA1, 3, 5, 11) 
H8 - Capacidade de inteligibilidade e 
compreensão do Tempo Histórico a partir das 
múltiplas interações dos seres humanos com a 
Natureza, e entre si. 
H9 - Compreender as várias concepções de 
Tempo nas experiências históricas da 
Humanidade, relacionando-as com as noções 
atuais de Tempo. 
H10 - Comparar pontos de vista expressos em 
diferentes fontes sobre determinado aspecto no 
tempo 
H11 - Identificar as linguagens próprias à análise 
histórica (historiográfica). 
H12 - Conhecer formas diferentes de se contar o 
tempo entre os africanos, indígenas, europeus e 
os orientais. 
H13 - Identificar modificações no espaço e nas 
formas de comportamentos dos indivíduos, 
promovidas pelas ações humanas no tempo 
histórico em questão. 

 
2. História oral e Memória. 

 

 Patrimônio da humanidade: o passado e o futuro 
– Movimentos de preservação da memória. 

 

 Sociedades indígenas brasileiras e 
pernambucanas (Fulni-ô, Pataxó, Xavante, Cariri, 
Ianomâmi, Tupi, Guarani, Tupinambá, Xucuru, 
Pankararu, Canindé, etc.). 
 

3. Transformação do tempo. 
 

 O tempo da natureza: tempo da coleta e da 
migração (os povos caçadores e coletores na “pré-
história”) e tempo de plantar e de colher (as 
primeiras comunidades ágrafas, o neolítico). 

 A invenção do tempo humano. 
 

4. Mentalidades: o trabalho no tempo 

 Mecanização e fragmentação: tempo da fábrica 
(Revolução industrial) e tempo da informação 
via satélite (contemporaneidade). 

 

 

HISTÓRIA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO E JULHO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C3 - Compreender os elementos culturais que 
constituem as identidades. 
(Correlacionada com a Competência 1 da Área - 
CA1 ) 
 
H14 - Identificar as manifestações ou 
representações da diversidade do patrimônio 
cultural e artístico em diferentes sociedades. 

5. A escrita e o poder da palavra 

 A palavra escrita: invenção e usos da escrita 
na Antiguidade (Mesopotâmia), a escrita 
hieroglífica (Egito) e a criação dos alfabetos 
(Fenícios). 

 

 Os monges copistas na “Idade Média”. 
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 H15 - Identificar o papel dos meios de 
comunicação na construção da vida social. 
 
H16 - Compreender criticamente as concepções de 
História, a evolução da humanidade e de suas 
transformações através dos tempos por meio da 
ação humana colaborando na construção da 
identidade individual e coletiva. 
 
C4 - Utilizar os conhecimentos históricos para 
compreender e valorizar os fundamentos da 
cidadania e da democracia, favorecendo uma 
atuação consciente do indivíduo na sociedade.  
(Correlacionada com as Competências 3, 5, 10 
da Área - CA 3, 5, 10) 
 
H17- Diferenciar cidadania e democracia na 
organização das sociedades gregas e atuais 
H18 - Tirar conclusões a cerca dos modelos que 
expressavam cidadania e democracia na 
antiguidade grega. 
H19 - Comparar a problemática da Cidadania, 
Participação Política e Cidadania em diferentes 
contextos históricos com ênfase entre experiências 
passadas e experiências em curso na atualidade. 
H20 - Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas 
no que se refere às mudanças relativas nas 
políticas. 
H21 - Utilizar os conhecimentos históricos para 
compreensão dos valores que fundamentam a 
cidadania e a democracia, estimulando a atuações 
mais conscientes do indivíduo na sociedade. 
H22 - Discutir sobre a influência exercida pelo 
poder político no âmbito social, e nas conquistas 
territoriais. 
H23- Comparar a condição de vida dos escravos 
da antiga Roma com os do Brasil colonial 
H24 - Identificar elementos que promoveram à 
rebelião de escravos, como também, no fim da 
escravidão por dívida. 

 

 A imprensa no século XVI. 
 

 A palavra impressa e a informação: 
evolução da imprensa e as agências 
internacionais de notícia. 

 
6. O cidadão e o Estado. 
 

 A definição da cidadania. 
 

 Cidadania ateniense. 
 

 Cidadania do século XVIII: Revolução 
Francesa. 

 

 Concepções de cidadania hoje. 
 

 
7. Cidadania e liberdade 

 

 Os escravos na antiguidade. 
 

 A luta pela liberdade: Rebelião de escravos na 
Roma antiga. 
 

 Lutas contra o preconceito sexual no Brasil hoje. 

 

 Movimentos negros no Brasil atual. 
 

 Lutas anticoloniais: Independência dos Estados 
Unidos; movimentos autonomistas no Brasil 
(Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, 
Revolução pernambucana de 1817); processo de 
separação política no Brasil. 
 

 

HISTÓRIA 
UNIDADE III 

(AGOSTO E SETEMBRO) 

1ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C 5 - Utilizar os conhecimentos 
históricos para compreender e valorizar 
os fundamentos da cidadania e da 
democracia, favorecendo uma atuação 
consciente do indivíduo na sociedade.  
(Correlacionada com as Competências 

8. Cidadania e etnia 
 

 Liberdade para lutar: Movimentos negros nos 
EUA: a luta pelos direitos civis. 
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3, 5, 8 da Área – CA 13, 5, 8). 
 
 
H25 – Desenvolver estratégias que 
promovam formas de inclusão social. 
 
H26 - Associar as manifestações culturais 
do presente aos seus processos históricos. 
 
H27 - Analisar a importância dos valores na 
estruturação política das sociedades. 

 

 Lutas contra o racismo e contra outras formas de 
discriminação.  

 

 As políticas afirmativas de inclusão social no 
Brasil. 
 

 Rebeliões e resistências dos escravos no Brasil 
do século XIX e comunidades quilombolas de 
hoje. 

 

 

HISTÓRIA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

  

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C 6 - Capacidade de operar com os conceitos 
básicos da História para análise e representação 
do Tempo 
em suas múltiplas dimensões. Domínio das 
linguagens próprias à análise histórica 
(historiográfica).  
(Correlacionada com as Competências 2, 3 da 
Área – CA 2, 3) 
  
 
H28- Operar com conceitos próprios à História 
Política em suas relações com outros domínios da 
História. 
 
H29- Comparar a problemática da Cidadania e 
Participação Política dos direitos sociais em 
diferentes contextos históricos, com ênfase entre 
experiências passadas e experiências em curso na 
atualidade. 
 
H30 - Analisar a atuação dos movimentos sociais 
que contribuíram para as mudanças ou rupturas em 
processos de disputa pelo poder. 
C7- Analisar os processos históricos do  
ambientalismo no Brasil e no mundo. 
 
H31 - Reconhecer a dinâmica da organização dos 
movimentos sociais e a importância da participação 
da coletividade na transformação da realidade 
histórica. 
 
H 32-Avaliar a trajetória ambientalista no Brasil.  
H34- Identificar as conquistas e perspectivas do 
ambientalismo nacional e mundial. 
. 

1. Cidadania e direitos sociais 
 
 

 Lutas sindicais e lutas trabalhistas na 
Europa (séculos XIX e 1ª. metade do século 
XX). 

 
 
 

 Movimentos camponeses na América Latina: 
Revolução Mexicana e Zapatismo. 

 

 

 Expressões e manifestações políticas no 
Brasil: a cidadania excludente (Império, 
República Velha, Populismo e Regime 
Militar). 

 
 

 Manifestações camponesas: Cangaço, 
Messianismo. 

 
 

 Lutas trabalhistas e sindicais: movimento 
operário na República Velha, período 
Vargas e tempos recentes. 

 
9. Cidadania e Meio Ambiente 

 Trajetória dos movimentos ambientalistas 
no  

Brasil e no mundo. 

 A importância e atuação do 
ambientalistmo no mundo atual. 
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GEOGRAFIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

EIXO TEMÁTICO: O HOMEM E O ESPAÇO NAS RELAÇÕES E NO TEMPO 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C1 - Compreender as transformações dos 
espaços geográficos como produto das relações 
socioeconômicas e culturais de poder.  
(Correlacionada com a Competência 2 da Área – 
CA 2) 
H1. Interpretar diferentes representações gráficas e 
cartográficas dos espaços geográficos. 
 
C2 - Compreender a produção e o papel histórico 
das instituições sociais, políticas e econômicas, 
associando-as aos diferentes grupos, conflitos e 
movimentos sociais.  
(Correlacionada com a Competência 3 da Área – 
CA 3) 
H2. Identificar registros em diferentes práticas dos 
diferentes grupos sociais no tempo e no espaço. 
 
C3-Entender as transformações técnicas e 
tecnológicas e seu impacto nos processos de 
produção, no desenvolvimento do conhecimento 
e na vida social.  (Correlacionada com a 
Competência 4 da Área – CA 4) 
H3. Identificar registros sobre o papel das técnicas e 
tecnologias na organização do trabalho e/ou vida 
social. 
 

C4- Compreender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no espaço em 
diferentes contextos históricos e geográficos.  

(Correlacionada com a Competência 6 da Área – 
CA 6) 

H4. Identificar em fontes diversas o processo de 
ocupação dos meios físicos e as relações da vida 
humana com a paisagem. 

H5. Reconhecer a função dos recursos naturais na 
produção do espaço geográfico, relacionando-os 
com as mudanças provocadas pelas ações 
humanas. 

6. A CIÊNCIA GEOGRÁFICA 
 

 Objeto de estudo e a evolução da Ciência 
Geográfica. 

 

 A Geografia e seus conceitos fundamentais 
(Espaço, paisagem, região, território e 
lugar); 

 

 Princípios básicos. 

 

 Aplicação do conhecimento geográfico. 

 

Divisão da Geografia como Ciência. 

C5- Compreender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no espaço em 
diferentes contextos históricos e geográficos. 
(CA 6) 

(Correlacionada com a Competência 6 da Área – 
CA 6) 

H6.Utilizar-se de mapas, escalas, gráficos, tabelas e 
outros instrumentos cartográficos no seu dia-a-dia, 

2. O ESPAÇO E SUAS 
REPRESENTAÇÕES: 
CARTOGRAFIA 
 

 Formas e dimensões da Terra. 

 Representações cartográficas. 

 Escalas. 

 Projeções cartográficas. 
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considerando-os como elementos capazes de 
fornecer uma leitura e interpretação do espaço 
geográfico. 
H7. Relacionar o uso das tecnologias no cotidiano e 
a sua importância para os estudos de impactos 
socioambientais. 

 Sensoriamento remoto. 

 

 

GEOGRAFIA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO E JULHO) 

1ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C6 - Compreender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no espaço em 
diferentes contextos históricos e 
geográficos.  

(Correlacionada com a Competência 6 da 
Área – CA 6) 

 

H8- Entender o processo de formação do 
Universo, bem como suas principais teorias e 
composição. 
 
H9 - Relacionar a dinâmica do movimento da 
Terra com as coordenadas geográficas e os 
fusos horários. 
 
H10 - Analisar as coordenadas geográficas 
como elementos determinantes na localização 
de qualquer ponto na superfície da Terra. 

1. ASTRONOMIA E COSMOLOGIA 
 

 Origem e formação do Universo. 
 Os corpos celestes. 
 Sistema Solar. 
 Terra: Características, movimentos 
principais e suas         consequências.  
 Coordenadas geográficas. 
 Fusos horários no Brasil e no mundo. 

 

C7. Entender o processo geológico de 
formação da Terra, as diversas formas do 
relevo e toda sua dinâmica. (Correlacionada 
com as Competências 14 da Área – CA 14) 
 
H11. Identificar a dinâmica geológica, 
geomorfológica, pedológica e suas implantações 
socioambientais. 
 
H12. Reconhecer as transformações técnicas e 
tecnológicas que determinam as várias formas 
de uso e exploração dos recursos minerais e 
apropriação do espaço geográfico. 
 
H13 . Compreender as principais teorias sobre a 
formação e distribuição das massas continentais 
do planeta. 
 
H14. Entender as características do interior do 
planeta. 
 
H15. Compreender a dinâmica das placas 
tectônicas e todas as formações e fenômenos 
ligados aos seus movimentos. 
 

7.  GEOLOGIA 
 

 Conceitos e importância 

 Formas de investigação: fósseis, rochas, 
radioatividade, 

 História geológica e estrutura da Terra 

 Deriva Continental e Tectônica das 
Placas (Evidências e comprovações. Tipos 
de movimentos das placas – causas e 
consequências. Brasil e placas tectônicas) 

 Minerais e rochas. 
 

8. GEOMORFOLOGIA 

 Estrutura geológica da Terra. 

 Agentes do relevo internos e externos. 

 Principais formas de relevo. 

 Estrutura geológica do Brasil. 

 Classificações do relevo brasileiro. 

 

 

 



 
 89 

H16 – Compreender as formas de relevo como 
um processo de conjugação dos fatores internos 
e externos do planeta. 

 
 

GEOGRAFIA 
UNIDADE III 

(AGOSTO E SETEMBRO) 

1ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C8. Compreender a sociedade e a 
natureza, reconhecendo suas interações 
no espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.  
(Correlacionada com a Competência 6 da 
Área – CA 6) 
 
H17 – Descrever as formações do solo 
através dos diversos processos físico, 
químico e biológico e suas implicações 
socioambientais. 
 
H18. Reconhecer as transformações 
técnicas e tecnológicas que determinam as 
várias formas de uso e apropriação dos 
espaços rurais e urbanos. 
 
H19. Identificar em fontes diversas o 
processo de ocupação dos meios físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem. 
 
H20. Relacionar o uso das tecnologias com 
os impactos socioambientais em diferentes 
contextos histórico-geográficos. 
 
 

1.  SOLOS 
 

 Conceitos. 

 Horizontes do solo. 

 Tipos de solos. 

 Classificação dos solos.  

 Composição e fertilidade. 

 Danos ambientais aos solos.  

 Principais solos no mundo - Solos no 
Brasil. 

 

C9. Compreender a sociedade e a 
natureza, reconhecendo suas interações 
no espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.  
(Correlacionada com a Competência 6 da 
Área – CA 6) 
 
H21. Reconhecer as transformações 
técnicas e tecnológicas que determinam as 
várias formas de uso da água e  sua 
apropriação nos espaços rurais e urbanos. 
 
H22. Identificar em fontes diversas o 
processo de ocupação dos meios físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem. 
 
H23. Compreender todo o sistema 
hidrosférico e sua importância para vida na 

2. HIDROSFERA 
 

 Ciclo hidrológico. 

 Oceanos e mares. 

 Bacias hidrográficas. 

 Importância e uso da água. 

 A água no nosso século: Poluição, 
desperdício e escassez.  
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Terra. 
 
H24. Avaliar as relações entre conservação, 
preservação e degradação da vida no 
planeta nas diferentes escalas. 

 

 
 

GEOGRAFIA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C10. Compreender os aspectos da 
atmosfera reconhecendo suas interações 
com o espaço terrestre, bem como as 
suas implicações para a sociedade. 
(Correlacionada com a Competência 15 
da Área – CA 15) 
 
C11. Analisar os fenômenos climáticos e suas 
consequências 
H25. Identificar as causas e efeitos das alterções 
atmosféricas no clima. 
H26. Analisar as causas e efeitos do aquecimento 
 global no planeta. 
H27. Identificar as atividades antrópicas que 
provocam 
o efeito estufa,as ilhas de calor, chuvas ácidas, 
inversão 
térmica e aumento do buraco na camada de 
ozônio. 
 

H28. Compreender os fatores que 
determinam as diferenças entre as 
temperaturas de um lugar. 

 

H29. Reconhecer a função dos recursos 
naturais na produção do espaço geográfico, 
relacionando-os com as mudanças 
provocadas pelas ações humanas. 

 

H30. Analisar os desequilíbrios ambientais 
na atmosfera decorrentes das ações 
humanas. 

 

H31. Identificar as mudanças nas paisagens 
naturais decorrentes da influência do clima. 

 

1. CLIMATOLOGIA 
 

Atmosfera – importância, composição e 
camadas.  

 

  Clima e tempo - Aquecimento terrestre  

 Fatores do clima: Latitude, relevo, 
altitude, continental idade e maritimidade.   

 Correntes marítimas-Massas de ar. 

 Ciclo hidrológico - Tipos de nuvens e 
chuvas. 

 Classificações climáticas - Principais 
tipos climáticos do mundo. 

 Tipos climáticos no Brasil.  

 Aquecimento global: Efeito Estufa.  

 Camada de Ozônio. 

  Chuvas ácidas. Ilhas de calor.  

 Inversão térmica. El Niño e La Niña. 
 

C12. Compreender a sociedade e a 
natureza, reconhecendo suas interações 
no espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.  

(Correlacionada com a Competência 6 da 
Área – CA 6) 

2. BIOMAS 
 
 

 Conceitos. 

 Tipos de vegetação. 
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H29. Identificar registros de práticas de 
grupos sociais no tempo e no espaço. 
 
H30. Identificar em fontes diversas o 
processo de ocupação dos meios físicos e 
as relações da vida humana com a 
paisagem. 

 

H31. Analisar de maneira crítica as 
interações da sociedade com o meio físico, 
levando em consideração aspectos 
históricos e (ou) geográficos. 

 

H32. Analisar o papel dos recursos naturais 
na produção do espaço geográfico, 
relacionando transformações naturais e 
intervenção humana. 

  Formações vegetais; 

 A cobertura vegetal brasileira. 

 Danos ambientais às formações 
vegetais no mundo e no Brasil. 

 

  

 
 

FILOSOFIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

1ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

I – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

EIXO TEMÁTICO: O HOMEM E O ESPAÇO NAS RELAÇÕES E NO TEMPO 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES CONTEÚDO 

 
C1. Ler textos filosóficos de modo 
significativo.  (Correlacionada com as 
Competências 1, 8 da Área –  
CA 1, 8) 
 

H1. Construir conceito de filosofia a partir da 
contribuição grega da busca do conhecimento. 

 

H2. Reconhecer a atitude filosófica como 
pressuposto para busca do conhecimento e 
surgimento da filosofia; 

Caracterizar filosofia grega. 

  

 
1. INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 

 

 O que é Filosofia. 
o Origem da Filosofia. 
o Condições históricas para o 

surgimento da Filosofia. 
o Principais características da 

Filosofia nascente. 

 Legado da Filosofia grega para o 
Ocidente europeu. 

 

FILOSOFIA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO E JULHO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES CONTEÚDO 

 
C2. Elaborar por escrito o que foi apropriado 
de modo reflexivo. 
 (Correlacionada com a Competência 7 da 

 
1. HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

Principais períodos da Filosofia: 
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Área – CA 7) 
 

H3. Caracterizar os períodos e campos da 
investigação da filosofia grega (Filosofia Antiga). 

 

H4. Diferenciar os principais períodos da história 
da filosofia. 

o Filosofia Antiga. 
o Filosofia Patrística. 
o Filosofia Medieval. 
o Filosofia da Renascença. 
o Filosofia Moderna. 
o Filosofia da Ilustração. 
o Filosofia Contemporânea. 

 

FILOSOFIA 
UNIDADE III 

(AGOSTO E SETEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES CONTEÚDO 

 
C1. Ler textos filosóficos de modo significativo. 
(Correlacionada com a Competência 8 da Área –  
CA 8) 
 
H5. Conceituar cultura e identificar seus elementos 
significativos. 
 
H6. Distinguir o que é o mundo natural e o mundo 
cultural. 
 
C4. Elaborar por escrito o que foi apropriado de 
modo reflexivo. (Correlacionada com as 
Competências 10, 11 da Área – CA 10, 11) 
H7. Analisar as várias possibilidades humanas a 
partir da diversidade cultural. 
 
H8. Analisar a cultura, como fator fundamental para 
a identificação e definição do homem em todos os 
tempos. 
  

 
1. CULTURA 

 Cultura e seus significados. 

 Natureza e cultura. 

 A Condição Humana. 

 

 

FILOSOFIA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

1ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES CONTEÚDO 

 
C5 – Analisar, filosoficamente, textos 
relacionados às diversas áreas do conhecimento 
e a produções artísticas e culturais.  
(Correlacionada com as Competências 1, 3 da 
Área – CA 1, 3) 
 
H9 – Identificar em seu cotidiano a problematização 
da realidade de textos estudados e categorias de 
análise apreendidas no estudo das diversas 
correntes filosóficas. 
 

 
CONHECIMENTO 

 Mito, religião e filosofia. 
 Conhecer: 

o Conhecimento ingênuo, científico e 
filosófico. 

 Razão: 
o Os vários sentidos da palavra razão. 
o Princípios racionais. 

 Verdade: 
o A verdade como um valor. 
o As concepções de verdade. 
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H10 – Reconhecer o pensamento filosófico sobre as 
diferentes formas de produção do conhecimento no 
decorrer da história humana. 

 

 
 

SOCIOLOGIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

1ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

I – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

EIXO TEMÁTICO: O HOMEM E O ESPAÇO NAS RELAÇÕES E NO TEMPO 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C1. Compreender os diferentes discursos 
sobre a realidade: as explicações das 
Ciências Sociais, amparadas nos vários 
paradigmas teóricos, e as do senso 
comum.  
(Correlacionada com as Competências 2, 
7 da Área – CA 2, 7) 
 
H1. Analisar a importância da vida em 
sociedade para a formação dos seres 
humanos. 
 
H2. Analisar os diferentes discursos sobre a 
realidade social, comparando as 
explicações das Ciências Sociais nos vários 
paradigmas teóricos com a visão simplista 
do senso comum. 
 
H3. Interpretar o papel desempenhado por 
pensadores clássicos na dimensão das 
questões sociais. 
 
H4. Comparar diferentes pontos de vista 
sobre situação ou fatos históricos e sociais, 
analisando a importância das principais 
teorias sociológicas para o entendimento 
das relações sociais presentes em 
realidades distintas. 
 
H5. Discutir as diferentes formas de abordar 
a realidade social refletindo a importância do 
desenvolvimento do senso crítico e da 
análise científica para o conhecimento da 
verdade dos fatos. 
 

 
 1.  A SOCIEDADE HUMANA COMO 
OBJETO DE ESTUDO 
 

 A vida em sociedade x problemas 
sociais. 

 Ciência x senso comum. 

 As Ciências Sociais e os primeiros 
Sociólogos. 

 A Sociologia na sociedade 
contemporânea  

 Objetividade e conhecimento científico. 
 

 
 
 

SOCIOLOGIA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO E JULHO) 

1ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

II – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 
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COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C2. Construir instrumentos para uma 
melhor compreensão da vida cotidiana, 
ampliando a visão de mundo e o 
horizonte de expectativas nas relações 
interpessoais com os vários grupos 
sociais.  
(Correlacionada com a Competência 5 da 
Área – CA 5) 
 
H6. Avaliar a necessidade do convívio social 
para o ser humano e as tendências de 
comportamento que configuram a sua 
identidade social.  
 
H7. Identificar as mudanças e permanências 
das relações sociais na sociedade atual, 
diferenciando individualidade de 
individualismo. 
 
H8. Diferenciar as razões do comportamento 
antissocial, suas causas e consequências 
em sociedades e épocas diferentes. 
 
H9. Analisar o papel dos meios de 
comunicação para o desenvolvimento da 
vida em sociedade. 

 
H10. Discutir a importância dos valores 
éticos e morais na estruturação da vida 
social. 
H11. Identificar os processos de interação 
social que provocam o afastamento e a 
união entre grupos e indivíduos. 

  1. A CONVIVÊNCIA HUMANA 
 
 Sociabilidade e socialização. 
 Contatos sociais. 
 O isolamento social. 
 A importância da comunicação. 
 Interação social. 
 Processos sociais. 

 

SOCIOLOGIA 
UNIDADE III 

(AGOSTO E SETEMBRO) 

1ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

III – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C3. Valorizar o direito a diversidade, enquanto 
princípio estético, político e ético que supera 
conflitos e tensões do mundo atual. 
(Correlacionada com as Competências 1, 2, 5 da 
Área – CA 1, 2, 5) 

H12. Identificar o papel de cada indivíduo na 
construção da história de sua comunidade, 
refletindo a participação consciente como 
contribuição para a transformação social. 

H13. Diferenciar o conceito de comunidade e 
sociedade, relacionando ética e cidadania às ações 
conjuntas e individuais. 

H14. Relacionar cidadania e democracia na 
organização das sociedades, identificando 

1. COMUNIDADE, 
SOCIEDADE E CIDADANIA. 

 

 Comunidade. 

 Sociedade. 

 Cidadania. 

 Minorias e Direitos humanos. 



 
 95 

estratégias que promovam formas de inclusão 
social. 

H15. Analisar a atuação das minorias que 
contribuíram para as mudanças ou rupturas em 
processos de disputa pelo poder e efetivação de 
direitos. 

 

SOCIOLOGIA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

1ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL  

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C4. Compreender as identidades, necessárias 
para o entendimento dos papéis e posições 
sociais diversos.   (Correlacionada com as 
Competências 1, 5 da Área – CA 1, 5) 
H16. Analisar as características para identificação 
de grupos sociais e os principais mecanismos que 
os sustentam. 
H17. Comparar grupos sociais, diferenciando-os 
das outras formas de agregações. 
H18. Identificar a partir da leitura do cotidiano nosso 
grupo de pertença, status e papéis sociais em 
diferentes agrupamentos. 
H19. Reconhecer a interdependência do sistema 
de status e papeis sociais, identificando a 
multiplicidade de tarefas (papéis) que assumimos 
no desempenho de nossas atividades. 
H20. Avaliar a importância das diferentes posições 
na hierarquia social para o funcionamento da 
sociedade. 

1. OS AGRUPAMENTOS 
SOCIAIS 

 

 Grupo social e seus mecanismos 
de sustentação. 

 Outras formas de agregações 
sociais. 

 Sociologia no cotidiano da 
juventude. 

 Sistemas de status e papeis 
sociais. 

 Estrutura e organização social. 

 
1º ANO – FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Competências, Habilidades, Ementas, Metodologia, Bases Tecnológicas e Bibliografia 

 
 

DISCIPLINA Conceitos e Estruturas de Redes 

ANO 1º CARGA HORÁRIA 80 H/A 

 
EMENTA 

 Descrições fundamentais sobre as estruturas de redes computacionais, conceitos e 
características. Introdução ao TCP/IP. 

 
COMPETÊNCIAS 

 Conceituar os pontos fundamentais de Redes de Computadores; 

 Descrever os tipos e estruturas de Redes Computacionais; 

 Desenvolver as noções fundamentais sobre TCP-IP 



 
 96 

 
CONTEÚDOS 

 Conceitos de rede de computadores; Conceitos e descrições de Protocolos; 
Arquitetura de rede; topologias físicas e lógicas de redes; TCP-IP (Conceitos, 
camadas, Número IP, sub-redes, principais protocolos do TCP-IP, portas de 
comunicação, aplicação do TCP-IP nas redes locais, nas redes remotas e Internet), 
descrição prévia sobre meios físicos de comunicação de dados; descrição 
comparativa dos equipamentos ativos fundamentais de redes. 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Introspecção as redes de computadores; 

 Componentes Fundamentais das redes; 

 Protocolo TCP-IP. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores Campus 4ª / 2003. 

 KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-
Down. Pearson Education – Br,  5ª / 2010. 
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DISCIPLINA Documentos e Integração de Dados 

ANO 1º CARGA HORÁRIA  80H/A 

 
EMENTA 

 Estruturação de arquivos textos padronizados, criação de planilhas eletrônicas 
avançadas e apresentações com recursos gráficos. 

 
COMPETÊNCIAS 

 Desenvolver habilidade com Editor de Textos. 

 Gerar Planilhas Eletrônicas com habilidade de automação de recursos; 

 Criar apresentações com recursos áudio visuais personalizadas. 

 
CONTEÚDOS 

 Edição de texto; salvando e recuperando documentos, planilhas e apresentações; 
definindo tabulações; localização e substituição em textos, planilhas e 
apresentações; verificação ortográfica; aplicação de estilos e fontes; formatação do 
parágrafo; recursos avançados de um editor de texto; tabelas, colunas; planos de 
fundo; edição de planilha; proteção e compartilhamento de planilhas; formulas e 
funções; cópia de formulas; manipulação de texto em células; inserção de gráficos; 
cabeçalho e rodapé; recursos de impressão; configuração de páginas; 
apresentações com o assistente de dados; apresentação com modelo de estrutura; 
modo de exibição de documentos e apresentações; inserindo texto e imagens no 
slide; marcadores e numeração; slides mestre; mala direta e envelopes; inserindo 
objetos vinculados; 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Ferramentas de Software MS OFFICE 

 
BIBLIOGRAFIA 

 MANZANO, Andre. Livro Estudo Dirigido - Microsoft Office Word 2010 Érica 1ª / 
2010. 

 MANZANO, Andre Luiz N.G. Estudo Dirigido de Microsoft Office Excel 2010 
Avançado. Érica, 1ª / 2010. 
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DISCIPLINA Elementos de Informática 

ANO 1º CARGA HORÁRIA  80H/A 

 
EMENTA 

 Funcionamento básico de um computador e sistema operacional. 

 
COMPETÊNCIAS 

 Conceituar os pontos fundamentais da informática; 

 Desenvolver habilidade com sistemas operacionais; 

 Administrar a instalação e remoção de softwares; 

 
CONTEÚDOS 

 História da computação. O computador como ferramenta de trabalho. Arquitetura de 
computadores e seu funcionamento. Conceitos de hardware e software; Navegador de 
arquivos; Sistema operacional; Área de trabalho; Navegador de diretórios e arquivos; 
Painel de controle; Gerenciamento de dispositivos; Adicionando e Removendo 
Programas; Instalação de sistemas operacionais cliente (proprietário e livre); Utilização 
da Internet. 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Sistema operacional Cliente (MS-Windows) 

 Sistema operacional Cliente (Linux) 

 Softwares diversos (para instalação e remoção) 

 
BIBLIOGRAFIA 

 H. L. CAPRON & J. A. JOHNSON. Introdução à Informática. Prentice-Hall, 2004. 

 BRAGA, William. Microsoft Windows Xp - IT Educacional, Alta Books, 2002. 
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DISCIPLINA Montagem e Manutenção de Computadores 

ANO 1º CARGA HORÁRIA  80H/A 

 
EMENTA 

 Montagem e Manutenção de Microcomputadores, descrição do funcionamento do 
hardware e softwares básicos do computador. 

 
COMPETÊNCIAS 

 Montar e desmontar microcomputadores padrão IBM/PC interconectando 
componentes e periféricos, fazendo manutenções corretivas e preventivas; 

 Instalar sistemas operacionais em microcomputadores, estações de trabalho, 
configurando seus periféricos e redes de comunicações; 

 Dimensionar a estrutura física e elétrica adequada para instalação de computadores. 

 Configurar e adequar o software básico (SETUP) às características ideais dos 
componentes interconectados. 

 
CONTEÚDOS 

 Ferramentas para montagens e manutenção; cuidados sobre manuseio de hardware; 
tipos de gabinetes e fontes de alimentação; configurando a placa-mãe; configurando o 
software básico; instalação de processadores; instalação de memória; instalação dos 
conectores dos dispositivos on-board; instalação de placas de expansão; configurando 
a placa de vídeo; configurando os drivers do chipset; configurando a placa de rede; 
configuração dos demais periféricos; conferindo a montagem do equipamento; 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Componentes de hardware (processadores, unidades de armazenamento, memórias, 
placas de expansão e etc). 

 Eletricidade básica; 

 Noções de eletrônica; 

 Dispositivos eletro-eletrônicos que auxiliem na manutenção de equipamentos, tais 
como multímetros; 

 
BIBLIOGRAFIA 

 TORRES, Gabriel. Redes de Computadores - Versão Revisada e Atualizada. 
Novaterra, 1ª / 2009. 

 MORIMOTO, Carlos E. Hardware II - O Guia Definitivo. Sul Editores, 1ª / 2010. 

 
 
 
 

DISCIPLINA EMPREENDEDORISMO  

ANO 1º CARGA HORÁRIA  40 H/A 

EMENTA 
Conceito de Paradigma. Estabelecimentos de metas. Motivação como fator de 
produtividade.  O Perfil empreendedor. Técnicas de negociação, liderança e 
vendas.  Conceito de risco. Análise de risco. Identificação de oportunidade. Nichos de 
mercado e segmento de mercado.  
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COMPETÊNCIAS 

 Desenvolver o perfil empreendedor através do exercício da criatividade e dos atributos 
interpessoais e comportamentais próprios. 

 Identificar as etapas do ciclo de vida de um empreendimento. 

 Conhecer as instituições governamentais e não governamentais de apoio ao pequeno 
empresário. 

 Avaliar a viabilidade e os riscos de um empreendimento, considerando os aspectos 
econômico-financeiros, legais e mercadológicos, bem como seu impacto social e 
ambiental. 

 

CONTEÚDOS/BASES TECNOLÓGICAS 

 A Quebra de paradigmas  

 A importância do estabelecimento de metas  

 A importância da motivação humana  

 O Perfil empreendedor.  

 Técnicas de negociação, liderança e vendas.  

 Identificação de oportunidade.  

 Nichos de mercado e segmento de mercado  

 Conceito de risco  e Análise de risco.  

BIBLIOGRAFIA 
Dolabela, Fernando. O segredo de Luísa, 30a ed. São Paulo: Editora de Cultura, 2006. 
Silva, Arlindo. A Fantástica História de Silvio Santos / Arlindo Silva; - São Paulo : 
Editora do Brasil, 2002. 
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser 
empreendedor, inovar e se diferenciar em organizações estabelecidas. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2003. 
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2º ANO – BASE NACIONAL COMUM E PARTE DIVERSIFICADA 

 
Programa Anual de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

2ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

  

C.1 Compreender e usar a língua portuguesa 
como língua materna, geradora de significação e 
integradora da organização do mundo e da 
própria identidade. (Correlacionada com a 
Competência8 da Área – CA8) 
H1. Identificar, em textos de diferentes gêneros, as 
marcas linguísticas que singularizam as variedades 
linguísticas sociais, regionais e de registro. 
 
H2. Relacionar as variedades linguísticas a situações 
específicas de uso social. 
 
C.2 Reconhecer e valorizar a linguagem de seu 
grupo social e as diferentes variedades da língua 
portuguesa, procurando combater o preconceito 
linguístico. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
H3. Relacionar a presença de uma variedade 
linguística em um texto ao contexto de interlocução. 
 
H4. Identificar a relação entre preconceitos sociais e 
usos linguísticos. 

1. ANÁLISE LÍNGUÍSTICA E 
REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

 
 

 LÍNGUA E LINGUAGENS 

 

- Relações entre linguagem verbal e não 
verbal. 
 
- Relação entre os diferentes tipos de 
linguagem. 
 
- Marcas de vários tipos de linguagem 
(formal e informal). 
 
- Utilização da linguagem como meio de 
expressão, informação, comunicação, 
participação social e política. 
 
- A criação da gíria (sua utilização no 
cotidiano, variação e preconceito 
linguístico). 

C.4 Entender os princípios, a natureza, a função e 
o impacto das tecnologias da comunicação e da 
informação, na sua vida pessoal e social, no 
desenvolvimento do conhecimento, associando-
os aos conhecimentos científicos, às linguagens 
que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos 
processos de produção e aos problemas que se 
propõem solucionar. (Correlacionada com a 
Competência9 da Área – CA9) 
H7. Reconhecer a função e o impacto social das 
diferentes tecnologias de comunicação e informação. 
 
H8. Identificar pela análise de suas linguagens, as 
tecnologias da comunicação e informação. 

 

 LINGUAGEM DIGITAL 

 

- As diferentes mídias (Reconhecimento 
dos diferentes tipos de mídias no 
processo comunicativo). 
 
 
- Linguagem digital – produção digital 
através de editores de textos, 
incorporando o hipertexto nessas 
produções. 
 

C.3 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
 
 
H5. Inferir em um texto quais são os objetivos de seu 
produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos 

2. GRAMÁTICA NUMA 
PERSPECTIVA FUNCIONAL 

 

 O TEXTO COMO ELEMENTO DA 
ATIVIDADE DISCURSIVA. 

 
- Reconhecimento da construção 
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procedimentos argumentativos utilizados. 
 
H6. Identificar os elementos organizacionais e 
estruturais de textos de diferentes gêneros. 
 

linguística da superfície textual: o uso de 
conectores. 
 
- Reconhecimento do valor expressivo de 
antíteses, ambiguidades, metáforas, 
metonímias, e outras. 
 
- Identificação de aspectos linguísticos 
específicos da construção do gênero 
textual. 
 
- Análise estilística do gênero textual. 
 
- Reconhecimento das características 
morfológicas, sintáticas e semânticas das 
classes de palavras na construção do 
texto. 
 
- Estudo de aspectos formais do uso da 
língua: crase, regência verbal e nominal. 

C.5 Refletir sobre a conveniência de se conhecer 
as regras da norma padrão como forma de se 
ampliar o domínio de diferentes formas de 
expressão da língua. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
H9.  Reconhecer os usos da norma padrão da língua 
portuguesa nas diferentes situações de 
comunicação. 
 
C1. Compreender e usar a língua portuguesa 
como língua materna, geradora de significação e 
integradora da organização do mundo e da 
própria identidade. (Correlacionada com a 
Competência8 da Área – CA8) 
H.7 Reconhecer os usos da norma padrão da língua 
portuguesa nas diferentes situações de 
comunicação. 

 

 

3. NORMAS DA ORTOGRAFIA 
OFICIAL 

 
- Normas da ortografia oficial – Utilização 
adequada dos conhecimentos da 
ortografia, no processo de produção, 
imprimindo unidade ao texto oral e 
escrito. 
 
 

 
 
 
 
 
C.6 Analisar criticamente os diferentes discursos, 
inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade 
de avaliação de textos. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
H10.  Reconhecer em textos os procedimentos de 
persuasão utilizados pelo autor. 
 
C.7 Usar os conhecimentos adquiridos por meio 
da análise linguística para expandir sua 
capacidade de uso da linguagem, ampliando a 
capacidade de análise crítica. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 

4. LEITURA, COMPREENSÃO E 
PRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS 
E ESCRITOS 

 
 

 TEXTOS ORAIS: 
CARACTERÍSTICAS E ELEMENTOS 
ESTRUTURADORES 

 
- Reconhecimento dos efeitos do uso de 
certas expressões que revelam a posição 
do falante em relação ao que diz (ou o uso 
das expressões modalizadoras). 
 
- Identificação de especificidades 
(prosódicas, lexicais, sintáticas, textuais 
e pragmáticas) da organização do texto 
oral formal. 
 
- Reconhecimento dos procedimentos e 
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H11.  Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação. 
 
 

das marcas linguísticas típicas da 
conversação. 
 
 
- Identificação de diferentes padrões de 
entonação, conforme a natureza das 
intenções pretendidas pelo enunciador. 
 
- Reconhecimento das particularidades 
de pronúncia de certas palavras. 
 
- Discussão de pontos de vista em textos 
publicitários. 

C.3 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
 
H12.   Inferir em um texto quais são os objetivos de 
seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise 
dos procedimentos argumentativos utilizados. 

 LEITURA E COMPREENSÃO DE 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 
- Leitura e compreensão de textos 
argumentativos: slogan, anúncio 
publicitário, artigo de opinião. 
 

 

 
C3. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
H13.  Reconhecer em textos de diferentes gêneros, 
recursos verbais e não verbais utilizados com a 
finalidade de criar e mudar comportamentos e 
hábitos. 
 
 
H14.  Relacionar, em diferentes textos, opiniões, 
temas, assuntos e recursos linguísticos. 
 
 
H15.  Reconhecer no texto estratégias 
argumentativas empregadas para o convencimento 
do público, tais como a intimidação, sedução, 
comoção, chantagem, entre outras. 
 
 
C.8 Compreender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como meios de 
organização cognitiva da realidade pela 
constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – 
CA6) 
 
 
H16.   Identificar os elementos que concorrem para a 
progressão temática e para a organização e 
estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 
 
 

 ASPECTOS DA TEXTUALIDADE 

 

- Reconhecimento dos elementos 
pragmáticos (papéis sociais e 
comunicativos dos interlocutores, 
relações entre esses, propósito 
discursivo, função sociocomunicativa do 
gênero, aspectos da dimensão espaço-
cultural em que é produzido). 
 
- Reconhecimento de estratégias 
textualizadoras. 
 
- Identificação dos recursos linguísticos 
em relação ao contexto em que o texto é 
construído, processos de coesão textual 
(elementos de articulação entre 
segmentos do texto referentes à 
organização - temporal e/ou espacial das 
sequências do texto ou à construção da 
argumentação, emprego de substantivos, 
determinantes e pronomes). 
 
- Reconhecimento da organização da 
composição textual: sequências textuais 
(tipos textuais narrativo, descritivo, 
argumentativo, injuntivo, dialogal). 
 
- Reconhecimento da organização da 
macroestrutura semântica (tema, título, 
ideia principal e secundária, tema e 
subtema, tópico central e subtópicos). 
 
- Reconhecimento da organização e 
progressão temática. 
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- Identificação dos mecanismos 
enunciativos (formas de agenciamento de 
diferentes pontos de vista na 
textualização, uso dos elementos de 
modalização). 
 
- Estudo de relações intertextuais: 
referência. 

C.9 Empregar os diferentes recursos da coesão 
textual, de forma a assegurar a continuidade do 
texto. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – 
CA6) 
 
H.17. Sinalizar no texto o necessário encadeamento 
entre seus diferentes segmentos sejam estes 
segmentos palavras, períodos, parágrafos ou blocos 
supraparagráficos. Com substituições equivalentes e 
o uso de palavras semanticamente associadas. 
 
C.10 Analisar as especificidades das diferentes 
classes gramaticais na construção do texto. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H.18 Utilizar palavras de diferentes classes 
gramaticais cada uma preenchendo sua função 
particular para que a expressão do sentido e das 
intenções seja possibilitada. 
 

 PRODUÇÃO DE GÊNEROS 
TEXTUAIS E REESCRITA 

 

- Produção de textos argumentativos: 
slogan, anúncio publicitário, artigo de 
opinião. 
 
- Produção de pesquisas bibliográficas. 
 
- Retextualização: produção escrita de 
textos a partir de outros textos tomados 
como base ou fonte. 
 
- Reflexão sobre os textos produzidos. 
 
- Reelaboração (revisão/reescrita) do 
texto. 
 

C.11 Compreender as relações entre o texto 
literário e o contexto histórico, social, político e 
cultural, valorizando a literatura como patrimônio 
nacional. 
(Correlacionada com a Competência5 da Área – 
CA5) 
 
 
H19.  Identificar em um texto literário as relações 
entre tema, estilo e contexto histórico de produção. 
 
 
H20. Reconhecer a importância do patrimônio 
literário para a preservação da memória e da 
identidade nacionais. 
 
 
H21. Utilizar os conhecimentos sobre a construção do 
texto literário para atribuir-lhe um sentido. 
 

5. LITERATURA 

 

 LITERATURA E LINGUAGEM 
ARTÍSTICA 

 

- Prosa: conto e romance – estrutura, 
semelhanças e diferenças decorrentes do 
momento de produção. 
 
- Poema: estudo por temas – 
reconhecimento das linguagens e 
estrutura próprias do gênero. 
 
- Comédia de costumes – linguagem e 
intencionalidade discursiva. 
 
- Linguagem e temas da poesia 
romântica. 
 

 ESTILOS LITERÁRIOS 

 

- A literatura romântica – contexto 
histórico, função social e artística. 
 
- A produção poética das “gerações 
românticas”. 
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- Reconhecimento de autores e obras do 
período. 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA UNIDADE II (MAIO, JUNHO e JULHO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO II – BIMESTRE 

 

C2. Compreender e usar a língua 
portuguesa como língua materna, 
geradora de significação e 
integradora da organização do 
mundo e da própria identidade. 
(Correlacionada com a 
Competência8 da Área – CA8) 
H3. Identificar, em textos de diferentes 
gêneros, as marcas linguísticas que 
singularizam as variedades linguísticas 
sociais, regionais e de registro. 
H4. Relacionar preconceitos sociais e 
usos da língua. 
H5. Relacionar as variedades 
linguísticas a situações específicas de 
uso social. 
H6. Reconhecer os usos da norma 
padrão da língua portuguesa nas 
diferentes situações de comunicação. 

1. ANÁLISE LÍNGUÍSTICA E REFLEXÃO SOBRE 
A LÍNGUA 

 
 

 LÍNGUA E LINGUAGENS 

 

- Mercado, consumo e comunicação – Níveis da 
linguagem, adequação e evolução. 
 
- Aspectos semânticos do vocabulário da língua (noções 
de polissemia, sinonímia, antonímia, campo semântico). 
 

C1. Aplicar as tecnologias da 
comunicação e da informação na 
escola, no trabalho e em outros 
contextos relevantes para sua vida. 
(Correlacionada com a 
Competência8 da Área – CA8) 
H1. Recorrer aos conhecimentos sobre 
as linguagens dos sistemas de 
comunicação e informação para 
resolver problemas sociais. 
H2. Identificar as diferentes linguagens 
e seus recursos expressivos como 
elementos de caracterização dos 
sistemas de comunicação. 

 

 LINGUAGEM DIGITAL 

 

- Linguagem digital – Usos e formas de acesso aos 
gêneros digitais: impacto e função social. 
 

C3. Confrontar opiniões e pontos de 
vista sobre as diferentes linguagens 
e suas manifestações específicas. 
(Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
H7. Relacionar a presença de uma 
variedade linguística ao procedimento 
de argumentação de um texto. 
C3. Confrontar opiniões e pontos de 
vista sobre as diferentes linguagens 
e suas manifestações específicas. 
(Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
H8. Inferir em um texto quais são os 
objetivos de seu produtor e quem é seu 
público alvo, pela análise dos 

2. GRAMÁTICA NUMA PERSPECTIVA 
FUNCIONAL 

 

O TEXTO COMO ELEMENTO DA ATIVIDADE 
DISCURSIVA. 
 
- Reconhecimento da construção linguística da superfície 
textual: o uso de conectores. 
 
- Identificação de referência dêitica. 
 
- Reconhecimento da sequencialização dos parágrafos. 
 
- Compreensão de processos interpretativos inferenciais: 
metáfora e metonímia. 
 



 
 106 

procedimentos argumentativos 
utilizados. 
. 
H9. Relacionar, em diferentes textos, 
opiniões, temas, assuntos e recursos 
linguísticos. 
 
H10. Reconhecer no texto estratégias 
argumentativas empregadas para o 
convencimento do público, tais como a 
intimidação, sedução, comoção, 
chantagem, entre outras. 
 

- Identificação de aspectos linguísticos específicos da 
construção do gênero textual. 
- Análise estilística: advérbio. 
 
- Estudo de aspectos formais do uso da língua. 
 
- Efeitos de sentido provocados pelo uso dos diferentes 
tempos e modos verbais: verbos regulares e irregulares, 
concordância verbal. 

C1. Compreender e usar a língua 
portuguesa como língua materna, 
geradora de significação e 
integradora da organização do 
mundo e da própria identidade. 
(Correlacionada com a 
Competência8 da Área – CA8) 
 
H.7 Reconhecer os usos da norma 
padrão da língua portuguesa nas 
diferentes situações de 
comunicação. 
 
C5.  Refletir sobre a conveniência 
de se conhecer as regras da 
norma padrão como forma de se 
ampliar o domínio de diferentes 
formas de expressão da língua. 
(Correlacionada com a 
Competência8 da Área – CA8) 
H9.  Reconhecer os usos da norma 
padrão da língua portuguesa que 
contribuam para a ampliação das 
competências comunicativas do 
usuário da língua. 

3. NORMAS DA ORTOGRAFIA OFICIAL 
 
 
 
- Normas da ortografia oficial – Utilização adequada 
dos conhecimentos da ortografia, no processo de 
produção, imprimindo unidade ao texto oral e escrito. 
 
 

C2. Compreender e usar a língua 
portuguesa como língua materna, 
geradora de significação e 
integradora da organização do 
mundo e da própria identidade. 
(Correlacionada com a 
Competência8 da Área – CA8) 
H3. Identificar, em textos de diferentes 
gêneros, as marcas linguísticas que 
singularizam as variedades linguísticas 
sociais, regionais e de registro. 
H4. Relacionar preconceitos sociais e 
usos da língua. 
H5. Relacionar as variedades 
linguísticas a situações específicas de 
uso social. 
H6. Reconhecer os usos da norma 
padrão da língua portuguesa nas 
diferentes situações de comunicação. 

4. ANÁLISE LÍNGUÍSTICA E REFLEXÃO SOBRE 
A LÍNGUA 

 
 

 LÍNGUA E LINGUAGENS 

 

- Mercado, consumo e comunicação – Níveis da 
linguagem, adequação e evolução. 
 
- Aspectos semânticos do vocabulário da língua (noções 
de polissemia, sinonímia, antonímia, campo semântico). 
 

C1. Aplicar as tecnologias da 
comunicação e da informação na 
escola, no trabalho e em outros 
contextos relevantes para sua vida. 

 

 LINGUAGEM DIGITAL 
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(Correlacionada com a 
Competência8 da Área – CA8) 
H1. Recorrer aos conhecimentos sobre 
as linguagens dos sistemas de 
comunicação e informação para 
resolver problemas sociais. 
H2. Identificar as diferentes linguagens 
e seus recursos expressivos como 
elementos de caracterização dos 
sistemas de comunicação. 

- Linguagem digital – Usos e formas de acesso aos 
gêneros digitais: impacto e função social. 
 

 
C14. Reconhecer as linguagens 
como elementos integradores 
dos sistemas de comunicação e 
construir uma consciência crítica 
sobre os usos que se fazem 
delas. (Correlacionada com a 
Competência1 da Área – CA1) 
 
H11. Identificar as diferentes 
linguagens e seus recursos 
expressivos como elementos de 
caracterização dos sistemas de 
comunicação (informativo, 
publicitário, artístico e de 
entretenimento). 
 

5. LEITURA, COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
DE TEXTOS ORAIS E ESCRITOS 

 

 TEXTOS ORAIS: CARACTERÍSTICAS E 
ELEMENTOS ESTRUTURADORES 

 
- Escuta de textos em situação de leitura em voz alta 
ou de exposição oral: 
Palestras. 
Debates. 
Entrevistas. 
 
- Discussão de pontos de vista em textos opinativos. 

C22.  Relacionar informações, 
representadas em diferentes 
formas, e conhecimentos 
disponíveis em situações 
concretas, para construir 
argumentação consistente. 
(Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
H12. Relacionar informações sobre 
os sistemas de comunicação e 
informação, considerando sua 
função social. 

 LEITURA E COMPREENSÃO DE GÊNEROS 
TEXTUAIS 

 

 

- Leitura e compreensão de texto lúdico e 
argumentativo: letra de música e artigo de opinião. 

C3. Confrontar opiniões e pontos 
de vista sobre as diferentes 
linguagens e suas manifestações 
específicas. (Correlacionada com 
a Competência7 da Área – CA7) 
 
H15. Inferir em um texto quais são 
os objetivos de seu produtor e quem 
é seu público alvo, pela análise dos 
procedimentos argumentativos 
utilizados. 
 
C7. Usar os conhecimentos 
adquiridos por meio da análise 
linguística para expandir sua 
capacidade de uso da linguagem, 
ampliando a capacidade de 
análise crítica. 
(Correlacionada com a 
Competência8 da Área – CA8) 

 ASPECTOS DA TEXTUALIDADE 

 

- Reconhecimento de elementos pragmáticos. 
 
- Identificação dos recursos linguísticos em relação 
ao contexto em que o texto é construído.  
 
- Identificação de recursos linguísticos em processos 
de coesão textual. 
 
- Reconhecimento da organização da composição 
textual (tipos textuais narrativo, descritivo, 
argumentativo, injuntivo, dialogal). 
 
- Reconhecimento da organização da macroestrutura 
semântica (dimensão conceitual), articulação entre 
as ideias/proposições (relações lógico-semânticas). 
 
- Organização e progressão temática. 
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H16. Identificar a relação semântica 
entre palavras de diferentes classes 
e o tema de um texto. 
 
H17. Identificar em um texto os 
mecanismos linguísticos na 
construção da argumentação. 
 
 
 

 
- Identificação dos mecanismos enunciativos (formas 
de agenciamento de diferentes pontos de vista na 
textualização, uso dos elementos de modalização). 
 
- Estudo de relações intertextuais: paráfrase. 

C3. Confrontar opiniões e pontos 
de vista sobre as diferentes 
linguagens e suas manifestações 
específicas. (Correlacionada com 
a Competência7 da Área – CA7) 
 
H14 – Relacionar, em diferentes 
textos, opiniões, temas, assuntos e 
recursos linguísticos. 
 
H12 – Inferir em um texto quais são 
os objetivos de seu produtor e quem 
é seu público alvo, pela análise dos 
procedimentos argumentativos 
utilizados.  
 

 PRODUÇÃO DE GÊNEROS TEXTUAIS E 
REESCRITA 

 

 - Produção de texto argumentativo: artigo de 
opinião, resumo e resenha. 
 
- Retextualização: produção escrita de textos a partir 
de outros textos tomados como base ou fonte. 
 
- Reflexão sobre os textos produzidos. 
 
- Reelaboração (revisão/reescrita) do texto. 

C18. Analisar, interpretar e 
aplicar os recursos expressivos 
das linguagens, relacionando 
textos com seus contextos, 
mediante a natureza, função, 
organização, estrutura das 
manifestações, de acordo com as 
condições de produção e 
recepção. 
(Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
 
H33. Estabelecer relações entre o 
texto literário e o momento de sua 
produção, situando aspectos do 
contexto histórico, social e político. 
 
H34. Relacionar informações sobre 
concepções artísticas e 
procedimentos de construção do 
texto literário. 
 
C23. Compreender a Arte como 
saber cultural e estético gerador 
de significação e integrador da 
organização do mundo e da 
própria identidade. 
(Correlacionada com a 
Competência5 da Área – CA5) 
 

 LITERATURA 

 

 LITERATURA E LINGUAGEM ARTÍSTICA 
 

- Jornalismo, literatura e mídia (linguagens utilizadas, 
função social e intencionalidade). 
 
- Valores e atitudes culturais no texto literário 
(reconhecimento, análise e interpretação de textos 
artísticos). 
 
- Poema: a quebra da tradição – estrutura, 
característica, forma, conteúdo e arte. 
 

 ESTILOS LITERÁRIOS 
 
- A prosa romântica no Brasil (principais autores e 
obras). 
 
- Romance (tipos, características, autores, estilo). 
 
- Conto fantástico – literatura comparada. 
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H35. Analisar as diversas 
produções artísticas como meio de 
explicar diferentes culturas, padrões 
de beleza e preconceitos artísticos. 
 
H44. Reconhecer diferentes 
funções da Arte, do trabalho da 
produção dos artistas em seus 
meios culturais. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
UNIDADE III 

(AGOSTO e SETEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C1. Compreender e usar a língua portuguesa 
como língua materna, geradora de 
significação e integradora da organização 
do mundo e da própria identidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
H2. Identificar, em textos de diferentes gêneros, 
as marcas linguísticas que singularizam as 
variedades linguísticas sociais, regionais e de 
registro. 
 
H3. Relacionar preconceitos sociais e usos da 
língua. 
 
H.7 Reconhecer os usos da norma padrão da 
língua portuguesa nas diferentes situações de 
comunicação. 

1. ANÁLISE LÍNGUÍSTICA E 
REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

 

 LÍNGUA E LINGUAGENS 
 
- Ética, linguagem e sociedade – aspectos 
formais e informais da língua e sua 
funcionalidade social. 
 
- Sociedade e linguagem – recursos 
expressivos da linguagem no meio social e 
pessoal. 

C15. Aplicar as tecnologias da comunicação 
e da informação na escola, no trabalho e em 
outros contextos relevantes para sua vida. 
(Correlacionada com a Competência1 da 
Área – CA1) 
 
H6. Identificar as diferentes linguagens e seus 
recursos expressivos como elementos de 
caracterização dos sistemas de comunicação. 

 

 LINGUAGEM DIGITAL 
 
- Linguagem digital – utilização e 
contextualização dos novos meios de 
comunicação digital, reconhecendo 
vocabulário, interlocutores e funcionalidades 
(e-mail, blog, site, chat, etc.).  

 
C14. Reconhecer as linguagens como 
elementos integradores dos sistemas de 
comunicação e construir uma consciência 
crítica sobre os usos que se fazem delas. 
(Correlacionada com a Competência1 da 
Área – CA1) 
H1. Identificar as diferentes linguagens e seus 
recursos expressivos como elementos de 
caracterização dos sistemas de comunicação 
(informativo, publicitário, artístico e de 
entretenimento). 
 

2. GRAMÁTICA NUMA PERSPECTIVA 
FUNCIONAL 

O TEXTO COMO ELEMENTO DA 
ATIVIDADE DISCURSIVA. 
 
- Compreensão do processo de adequação 
enunciativa ao gênero textual. 
 
- Reconhecimento da construção linguística 
da superfície textual: o uso dos conectores. 
Identificação de referência dêitica. 
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C.8 Compreender e usar os sistemas 
simbólicos das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da realidade 
pela constituição de significados, 
expressão, comunicação e informação. 
(Correlacionada com a Competência6 da 
Área – CA6) 
 
H16.   Identificar os elementos que concorrem 
para a progressão temática e para a 
organização e estruturação de textos de 
diferentes gêneros e tipos. 
 
C.5  Refletir sobre a conveniência de se 
conhecer as regras da norma padrão como 
forma de se ampliar o domínio de diferentes 
formas de expressão da língua. 
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
H9.  Reconhecer os usos da norma padrão da 
língua portuguesa nas diferentes situações de 
comunicação. 

- Reconhecimento da sequencialização dos 
parágrafos. 
- Análise estilística: preposição. 
 
- Identificação de aspectos linguísticos 
específicos da construção do gênero textual. 
 
- Análise dos efeitos de sentido provocados 
pelo uso de certas palavras ou recursos 
gráficos como: parênteses, aspas, 
travessões, tipos de letras. 
 
- Análise dos efeitos dos sinais de 
pontuação. 
- Estudo de aspectos formais do uso da 
língua: concordância verbal. 

C1. Compreender e usar a língua portuguesa 
como língua materna, geradora de 
significação e integradora da organização 
do mundo e da própria identidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
 
H.7 Reconhecer os usos da norma padrão da 
língua portuguesa nas diferentes situações de 
comunicação. 
 
C5.  Refletir sobre a conveniência de se 
conhecer as regras da norma padrão como 
forma de se ampliar o domínio de diferentes 
formas de expressão da língua. 
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
 
H9.  Reconhecer os usos da norma padrão da 
língua portuguesa que contribuam para a 
ampliação das competências comunicativas do 
usuário da língua. 

3. NORMAS DA ORTOGRAFIA 
OFICIAL 

 
- Normas da ortografia oficial – Utilização 
adequada dos conhecimentos da ortografia, 
no processo de produção, imprimindo 
unidade ao texto oral e escrito. 
 
 

C3. Confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. 
(Correlacionada com a Competência7 da 
Área – CA7) 
H5. Relacionar a presença de uma variedade 
linguística ao procedimento de argumentação 
de um texto. 
 
C13. Utilizar a língua materna para estruturar 
a experiência e explicar a realidade.  
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
 

4. LEITURA, COMPREENSÃO E 
PRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS E 
ESCRITOS 

 
 

 TEXTOS ORAIS: CARACTERÍSTICAS E 
ELEMENTOS ESTRUTURADORES 

 
- Atividades de produção de textos em 
eventos da oralidade: 
Seminários. 
Fóruns. 
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H.16 Identificar os elementos organizacionais e 
estruturais de textos de diferentes gêneros. 
 

- Discussão de pontos de vista em textos 
opinativos. 
 
- Heteroavaliação e autoavaliação. 

C3. Confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. 
(Correlacionada com a Competência7 da 
Área – CA7) 
 
H14 - Relacionar, em diferentes textos, 
opiniões, temas, assuntos e recursos 
linguísticos. 
 
H12 - Inferir em um texto quais são os objetivos 
de seu produtor e quem é seu público alvo, pela 
análise dos procedimentos argumentativos 
utilizados.  

 LEITURA E COMPREENSÃO DE 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 
- Leitura e compreensão de texto 
informativo: carta pessoal e e-mail. 
 
- Leitura e compreensão de texto 
argumentativo: carta do leitor e carta ao 
leitor. 
 
- Leitura e compreensão de texto expositivo: 
reportagem. 

C3. Confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. 
(Correlacionada com a Competência7 da 
Área – CA7) 
 
H.8 Inferir em um texto quais são os objetivos 
de seu produtor e quem é seu público alvo, pela 
análise dos procedimentos argumentativos 
utilizados. 
 
H.9 Relacionar, em diferentes textos, opiniões, 
temas, assuntos e recursos linguísticos. 
 
H.10 Reconhecer no texto estratégias 
argumentativas empregadas para o 
convencimento do público, tais como a 
intimidação, sedução, comoção, chantagem, 
entre outras. 
 
C22.  Relacionar informações, representadas 
em diferentes formas, e conhecimentos 
disponíveis em situações concretas, para 
construir argumentação consistente. 
(Correlacionada com a Competência7 da 
Área – CA7) 
 
H.26 Relacionar informações sobre os sistemas 
de comunicação e informação, considerando 
sua função social. 

 ASPECTOS DA TEXTUALIDADE 
 
- Reconhecimento de elementos 
pragmáticos (propósito discursivo, função 
sociocomunicativa do gênero em que é 
produzido). 
 
- Reconhecimento de estratégias 
textualizadoras. 
 
- Identificação dos recursos linguísticos 
(registro linguístico, grau de formalidade, 
seleção lexical, tempos e modos verbais). 
 
- Identificação de recursos linguísticos em 
processos de coesão textual (construção da 
argumentação). 
 
- Reconhecimento dos modos de 
organização da composição (tipos textuais 
narrativo, descritivo, argumentativo, 
injuntivo, dialogal). 
 
- Reconhecimento da organização e 
progressão temática. 
 
- Estudo de relações intertextuais: paráfrase 

C3. Confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. (Correlacionada 
com a Competência5 da Área – CA5) 
 
H12. Inferir em um texto quais são os objetivos 
de seu produtor e quem é seu público alvo, pela 
análise dos procedimentos argumentativos 
utilizados. 
 

 PRODUÇÃO DE GÊNEROS 
TEXTUAIS E REESCRITA 

 
- Produção de texto informativo: carta 
pessoal e e-mail. 
 
- Produção de texto argumentativo e 
expositivo: carta do leitor, resumos, 
resenhas, reportagens. 
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C7. Usar os conhecimentos adquiridos por 
meio da análise linguística para expandir 
sua capacidade de uso da linguagem, 
ampliando a capacidade de análise crítica. 
(Correlacionada com a Competência8 da 
Área – CA8) 
 
H.27 Identificar a relação semântica entre 
palavras de diferentes classes e o tema de um 
texto. 
H.11 Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação. 

- Retextualização: produção escrita de textos 
a partir de outros textos tomados como base 
ou fonte. 
 
- Reflexão sobre os textos produzidos. 
 
- Produção de pesquisas bibliográficas. 
 
- Reelaboração (revisão/reescrita) do texto. 

C18. Analisar, interpretar e aplicar os 
recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, 
mediante a natureza, função, organização, 
estrutura das manifestações, de acordo com 
as condições de produção e recepção. 
(Correlacionada com a Competência7 da 
Área – CA7) 
 
H33. Estabelecer relações entre o texto literário 
e o momento de sua produção, situando 
aspectos do contexto histórico, social e político. 
H34. Relacionar informações sobre concepções 
artísticas e procedimentos de construção do 
texto literário. 
 
C23. Compreender a Arte como saber 
cultural e estético gerador de significação e 
integrador da organização do mundo e da 
própria identidade. 
(Correlacionada com a Competência5 da 
Área – CA5) 
 
H35. Analisar as diversas produções artísticas 
como meio de explicar diferentes culturas, 
padrões de beleza e preconceitos artísticos. 
 
H44. Reconhecer diferentes funções da Arte, do 
trabalho da produção dos artistas em seus 
meios culturais. 

5. LITERATURA 
 

 LITERATURA E LINGUAGEM 
ARTÍSTICA 

 
- A literatura - como caminho para o 
crescimento pessoal e social – 
Reconhecimento da funcionalidade do texto 
e sua linguagem. 
 
- Apólogo, fábula e alegoria: o símbolo e a 
moral. 
 
- Poema: ruptura e diálogo com a tradição. 
 

 ESTILOS LITERÁRIOS 
 
- A literatura realista – Reconhecimento do 
contexto histórico, características, função 
social, autores, obras e comparação com 
outras estéticas – literatura comparada. 
 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C13. Utilizar a língua materna para estruturar a 
experiência e explicar a realidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 

1. ANÁLISE LÍNGUÍSTICA E 
REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

 
 

 LÍNGUA E LINGUAGENS 
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H1. Identificar os elementos organizacionais e 
estruturais de textos de diferentes gêneros. 
 
H2. Reconhecer a importância do patrimônio 
linguístico para a preservação da memória e da 
identidade nacionais. 
 
C1. Compreender e usar a língua portuguesa 
como língua materna, geradora de significação 
e integradora da organização do mundo e da 
própria identidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
H5. Identificar, em textos de diferentes gêneros, as 
marcas linguísticas que singularizam as variedades 
linguísticas sociais, regionais e de registro. 
 
H6. Relacionar preconceitos sociais e usos da 
língua. 

 
- Comunicação, sociedade e poder - O papel 
exercido pela linguagem na sociedade. 
(preconceito linguístico). 
 
- Influência da comunicação e da linguagem 
na produção do conhecimento. 
 
 

C4. Entender os princípios, a natureza, a função 
e o impacto das tecnologias da comunicação e 
da informação na sua vida pessoal e social, no 
desenvolvimento do conhecimento, 
associando-o aos conhecimentos científicos, 
às linguagens que lhes dão suporte, às demais 
tecnologias, aos processos de produção e aos 
problemas que se propõem solucionar. 
(Correlacionada com a Competência9 da Área – 
CA9) 
H3. Relacionar as tecnologias de comunicação e 
informação ao desenvolvimento das sociedades e 
ao conhecimento que elas produzem. 
 
H4. Identificar pela análise de suas linguagens, as 
tecnologias da comunicação e informação. 

 

 LINGUAGEM DIGITAL 
 
- Linguagem digital – produção planilhas, 
imagens, ícones, símbolos – com utilização 
adequada e compreensão do léxico digital 
em diferentes contextos. 
 
- Compreensão da ética na internet.  
 
 

C.10 Analisar as especificidades das diferentes 
classes gramaticais na construção do texto. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
H.18 Utilizar palavras de diferentes classes 
gramaticais cada uma preenchendo sua função 
particular para que a expressão do sentido e das 
intenções seja possibilitada. 
 
C.7 Usar os conhecimentos adquiridos por 
meio da análise linguística para expandir sua 
capacidade de uso da linguagem, ampliando a 
capacidade de análise crítica. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H45. Identificar a relação semântica entre palavras 
de diferentes classes e o tema de um texto. 
C14. Reconhecer as linguagens como 
elementos integradores dos sistemas de 
comunicação e construir uma consciência 
crítica sobre os usos que se fazem delas. 

2. GRAMÁTICA NUMA PERSPECTIVA 
FUNCIONAL 

 

 O TEXTO COMO ELEMENTO DA 
ATIVIDADE DISCURSIVA. 

 
- Compreensão do processo de adequação 
enunciativa ao gênero textual. 
 
- Reconhecimento da construção linguística 
da superfície textual: o uso de conectores. 
 
- Identificação de referência dêitica. 
 
 
- Análise estilística: orações coordenadas e 
subordinadas – semântica textual. 
 
- Identificação de aspectos linguísticos 
específicos da construção do gênero. 
 
- Compreensão de processos interpretativos 
inferenciais: pleonasmo – redundância. 
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 (Correlacionada com a Competência1 da Área 
– CA1) 
 
H25. Identificar as diferentes linguagens e seus 
recursos expressivos como elementos de 
caracterização dos sistemas de comunicação 
(informativo, publicitário, artístico e de 
entretenimento). 

 
- Estudo de aspectos formais do uso da 
língua: concordância verbal e nominal. 

C1. Compreender e usar a língua portuguesa 
como língua materna, geradora de significação 
e integradora da organização do mundo e da 
própria identidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H.7 Reconhecer os usos da norma padrão da 
língua portuguesa nas diferentes situações de 
comunicação. 
 
C5.  Refletir sobre a conveniência de se 
conhecer as regras da norma padrão como 
forma de se ampliar o domínio de diferentes 
formas de expressão da língua. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H9.  Reconhecer os usos da norma padrão da 
língua portuguesa que contribuam para a 
ampliação das competências comunicativas do 
usuário da língua. 

3. NORMAS DA ORTOGRAFIA 
OFICIAL 

 
 
- Normas da ortografia oficial – Utilização 
adequada dos conhecimentos da ortografia, 
no processo de produção, imprimindo 
unidade ao texto oral e escrito. 
 
 

 
C6. Analisar criticamente os diferentes 
discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo 
a capacidade de avaliação de textos. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
 
H10.  Reconhecer em textos os procedimentos de 
persuasão utilizados pelo autor. 
 
H24. Identificar em textos as marcas de valores e 
intenções que expressam interesses políticos, 
ideológicos e econômicos. 
 

4. LEITURA, COMPREENSÃO E 
PRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS E 
ESCRITOS 

 
 

 TEXTOS ORAIS: CARACTERÍSTICAS E 
ELEMENTOS ESTRUTURADORES 

 
- Reflexão sobre textos orais produzidos 
pelos alunos e/ou outros autores. 
 
- Comentários, discussões e debates orais 
sobre livros, peças publicitárias, peças 
teatrais, programas de televisão, 
reportagens, piadas, acontecimentos do 
cotidiano, letras de músicas, exposições de 
arte, avaliação de trabalhos escolares etc. 
 
- Utilização de estratégias de escuta. 
 
- Discussão de pontos de vista em textos 
opinativos. 

C3. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 

 LEITURA E COMPREENSÃO DE 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 
- Leitura e compreensão de texto informativo: 
folder de campanhas sociais.  
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H8. Identificar em textos as marcas de valores e 
intenções que expressam interesses políticos, 
ideológicos e econômicos. 
 
H9. Comparar interpretações de um mesmo fato 
em diferentes textos. 

  
- Leitura e compreensão de texto expositivo: 
reportagem. 
- Leitura e compreensão de texto 
argumentativo: editorial. 

 
 
C14. Reconhecer as linguagens como 
elementos integradores dos sistemas de 
comunicação e construir uma consciência 
crítica sobre os usos que se fazem delas. 
(Correlacionada com a Competência1 da Área – 
CA1) 
 
H10.  Identificar as diferentes linguagens e seus 
recursos expressivos como elementos de 
caracterização dos sistemas de comunicação 
(informativo, publicitário, artístico e de 
entretenimento). 
 
C3. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
 
H11. Inferir em um texto quais são os objetivos de 
seu produtor e quem é seu público alvo, pela 
análise dos procedimentos argumentativos 
utilizados. 
 
H12. Relacionar, em diferentes textos, opiniões, 
temas, assuntos e recursos linguísticos. 
 
H13. Reconhecer no texto estratégias 
argumentativas empregadas para o convencimento 
do público, tais como a intimidação, sedução, 
comoção, chantagem, entre outras. 
 
 
 
 
 

 ASPECTOS DA TEXTUALIDADE 
 
- Reconhecimento de elementos pragmáticos 
(função sociocomunicativa do gênero, 
espaço-cultural em que é produzido). 
 
- Reconhecimento de estratégias 
textualizadoras. 
 
- Comentários, discussões e debates orais 
sobre livros, peças publicitárias, peças 
teatrais, programas de televisão, 
reportagens, piadas, acontecimentos do 
cotidiano, letras de músicas, exposições de 
arte, avaliação de trabalhos escolares etc. 
 
- Reconhecimento dos recursos linguísticos 
(registro linguístico, grau de formalidade, 
seleção lexical, tempos e modos verbais). 
 
- Reconhecimento dos modos da 
organização da composição textual 
sequências textuais (tipos textuais narrativo, 
descritivo, argumentativo, injuntivo, dialogal). 
 
- Identificação da articulação entre as 
ideias/proposições (relações lógico-
semânticas). 
 
- Reconhecimento da organização e 
progressão temática. 
 
- Estudo de relações intertextuais: referência 
e paráfrase. 

 
C.9 Empregar os diferentes recursos da coesão 
textual, de forma a assegurar a continuidade do 
texto. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – 
CA6) 
 
H10.  Reconhecer em textos os procedimentos de 
persuasão utilizados pelo autor. 
 
C.10 Analisar as especificidades das diferentes 
classes gramaticais na construção do texto. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 

 PRODUÇÃO DE GÊNEROS 
TEXTUAIS E REESCRITA 

 
- Produção de texto informativo, expositivo e 
argumentativo: folder de campanhas sociais 
reportagem, notícia, editorial e dissertação 
escolar. 
 
- Retextualização: produção escrita de textos 
a partir de outros textos tomados como base 
ou fonte. 
 
- Reflexão sobre os textos produzidos. 
 
- Reelaboração (revisão/reescrita) do texto. 
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H11.  Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação. 
 

C18. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando 
textos com seus contextos, mediante a 
natureza, função, organização, estrutura das 
manifestações, de acordo com as condições de 
produção e recepção. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
H33. Estabelecer relações entre o texto literário e o 
momento de sua produção, situando aspectos do 
contexto histórico, social e político. 
 
H34. Relacionar informações sobre concepções 
artísticas e procedimentos de construção do texto 
literário. 
 
C23. Compreender a Arte como saber cultural e 
estético gerador de significação e integrador da 
organização do mundo e da própria identidade. 
(Correlacionada com a Competência5 da Área – 
CA5) 
 
H35. Analisar as diversas produções artísticas 
como meio de explicar diferentes culturas, padrões 
de beleza e preconceitos artísticos. 
 
H44. Reconhecer diferentes funções da Arte, do 
trabalho da produção dos artistas em seus meios 
culturais. 

5. LITERATURA 
 

 LITERATURA E LINGUAGEM ARTÍSTICA 
 
- A literatura engajada – função social – 
política – ética – cultural e artística. 
 
- Conto: ruptura com a tradição – 
reconhecimento da estrutura, características 
e intencionalidade da linguagem parnasiana 
e realista. 
 
- Poema: subjetividade e objetividade – 
comparação da linguagem utilizada com a 
estética romântica e realista. 
 
- Teatro: ruptura e diálogo com a tradição; 
compreensão da linguagem artística 
renovada e carregada de significação. 
 

 ESTILOS LITERÁRIOS 
 
- Parnasianismo: A poesia parnasiana. 
 
- Simbolismo: A poesia simbolista. 
 
- Reconhecimento do contexto histórico, 
características, função social, autores, obras 
e comparação com outras estéticas – 
Literatura Comparada. 

 
LEITURA SUGERIDA DE OBRAS LITERÁRIAS: 
 
1. ALVES, Castro et al. Antologia de poesia brasileira: romantismo. São Paulo: Ática, 1998.  
 
2. ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo: Ática, 1998.  
 
3. BAGNO, Marcos. Machado de Assis para principiantes. São Paulo: Ática, 1998.  
 
4. ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Ática, 1998.  
 
5. AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: Ática, 1998.  
 
6. ASSIS, Joaquim Maria Machado de et al. Antologia de poesia brasileira: realismo e 
parnasianismo. São Paulo: Ática, 1998.  
 
*OBS.1: Consideramos, ainda, as indicações de leitura obrigatória dos vestibulares da UPE, 
UFPE, UFAL, UFPB, etc.  indicadas no processo seletivo. O educador deverá estar em 
constante atualização quanto às obras literárias e sugeri-las aos seus estudantes, de maneira 
lúdica que desperte o prazer pela leitura e contribua para a sua formação acadêmica e 
profissional.    
 
*OBS.2: O tópico aspectos da textualidade, alguns conteúdos repetem-se para que o 
professor perceba que o conhecimento é um processo contínuo e sistemático. Ficando 
autônomo para explorar como achar melhor em sala de aula. Contanto que ao término do ano 
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letivo o educando consiga desenvolver com competência as habilidades previstas. 
 
 

LÍNGUA INGLESA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C3. Ampliação do repertório léxico.  

(Correlacionada com a Competência2 da Área – 

CA2) 

 

C4. Ampliação do repertório de estruturas 

gramaticais analisadas em textos escritos. 

(Correlacionada com a Competência2 da Área – 

CA2) 
 

C9. Compreensão das diferentes linguagens 

como meio de construção de novos 

conhecimentos, usando-as de forma crítica. 

(Correlacionada com a Competência6 da Área – 

CA6) 
 

H6. Identificar as estruturas gramaticais de forma 

contextualizada de acordo com as características 

do sistema linguístico.  
 

H16. Identificar, em textos de diferentes textos, as 
marcas linguísticas que singularizam as 
variedades linguísticas e sociais e de registro. 

H17. Localizar palavras cognatas e ou marcas 
tipográficas para o reconhecimento de 
informações globais relevantes ao texto. 

 

 

1. SIMPLE PRESENT / PAST (review) 

 
2. PAST PARTICIPLE      (review of regular 

and irregular verbs). 

 

 

 
3. PRESENT PERFECT 

 

 
4. PRESENT PERFECT CONTINUOUS 

 

  

5. PAST PERFECT 

 

 
6. PAST PERFECT CONTINUOUS 

 

 Diferenciação do uso do presente simples 
com o passado simples e deste com as 
formas perfectivas de presente e passado 
(present perfect/ past perfect). 

 

 Listagem de fatos ou experiências da vida 

do estudante; valorização dessas 

experiências para a formação integral. 

 

 

 Produção de texto narrativo. 

 

. 

 

OBS. O professor deve contextualizar o conteúdo descrito na unidade com os gêneros 
textuais que achar melhor. A saber: diálogos, entrevistas, quadrinhos, tiras, poemas, 
propagandas, músicas, e-mail, chat, textos não verbais, etc. 

LÍNGUA INGLESA 
UNIDADE II 

(MAIO e JUNHO) 
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2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C1. Reconhecimento e uso  desde o início do 
curso da Língua Inglesa em tarefas interativas 
relevantes à realidade do aluno. 
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 
C3. Ampliação do repertório léxico.  
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 
C4. Ampliação do repertório de estruturas 
gramaticais analisadas em textos escritos. 
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 
C6. Produção de textos informativos. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – 
CA6) 
 
C9. Compreensão das diferentes linguagens 
como meio de construção de novos 
conhecimentos, usando-as de forma crítica. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – 
CA6) 
 
H6. Identificar as estruturas gramaticais de forma 
contextualizada de acordo com as características do 
sistema linguístico. 
 
H7. Produzir textos informativos. 
 
H8. Distinguir significados que propiciam o 
entendimento da Língua Inglesa. 
 
H13. Interagir com textos autênticos e atuais, com 
vários registros linguísticos por serem portadores 
de identidades culturais. 

H16. Identificar, em textos de diferentes textos, as 
marcas linguísticas que singularizam as variedades 
linguísticas e sociais e de registro. 

H17. Localizar palavras cognatas e ou marcas 
tipográficas para o reconhecimento de informações 
globais relevantes ao texto. 

 
1. COMPOUNDS OF HOW (how tall, how 

old, how long, etc.) 
 

 
 
 

 
2. INDEFINITE PRONOUNS 
 
 

 Emprego das formas compostas de how, 
bem como os pronomes indefinidos.  

 
 

 
3. PASSIVE VOICE 
 
 
 

 Compreensão da mudança de sintagma 
na transposição da voz ativa para a voz 
passiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBS. O professor deve contextualizar o conteúdo descrito na unidade com os gêneros 
textuais que achar melhor. A saber: diálogos, entrevistas, quadrinhos, tiras, poemas, 
propagandas, músicas, e-mail, chat, textos não verbais, etc. 

LÍNGUA INGLESA 
UNIDADE III 

(JULHO, AGOSTO e SETEMBRO) 
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2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C3. Ampliação do repertório léxico.  
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 
C4. Ampliação do repertório de estruturas 
gramaticais analisadas em textos escritos. 
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 
C7. Leitura e compreensão de textos. 
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 
H9. Avaliar ações, percebendo os aspectos verbais 
para pedido, obrigação e conselho. 
 
H10. Usar a Língua Inglesa em diferentes contextos. 
 
H11. Relacionar imagem e texto.  
 
H12. Localizar ideias principais em textos em níveis 
de compreensão variados. 
  
H13. Interagir com textos autênticos e atuais, com 
vários registros linguísticos por serem portadores de 
identidades culturais. 
 
H17. Localizar palavras cognatas e ou marcas 
tipográficas para o reconhecimento de informações 
globais relevantes ao texto. 

 

1. PLURAL OF NOUNS (review and special 
cases). 

 
 

 Ampliação do vocabulário através do 
estudo do plural dos substantives e dos 
casos especiais. 

 
 

 
2. REPORTED SPEECH 
 
 

 Leitura e conversão de textos do 
discurso direto para o indireto. 

  

 

3. CORRELATIVE CONJUNCTIONS 
 

 Utilização de forma coesa e coerente das 
conjunções correlativas.  

 
 

4.  MODAL VERBS (review) 

 

 Utilização dos verbos modais, 
percebendo os aspectos verbais para 
pedido, obrigação e conselho. 
 

5. IF CLAUSES 
 

 Utilização das formas de condicional 
para  

  expressar causa e consequência. 
 

 

OBS. O professor deve contextualizar o conteúdo descrito na unidade com os gêneros 
textuais que achar melhor. A saber: diálogos, entrevistas, quadrinhos, tiras, poemas, 
propagandas,  músicas, e-mail, chat, textos não verbais, etc. 

LÍNGUA INGLESA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C3.  Ampliação do repertório léxico.  
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 

1. DEGREE OF ADJECTIVES (review) 
 

 Reflexão sobre ideologias impostas na 
linguagem da propaganda. 
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C4. Ampliação do repertório de estruturas 
gramaticais analisadas em textos escritos. 
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 
C7. Leitura e compreensão de textos. 
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 
 H13. Interagir com textos autênticos e atuais, com 
vários registros linguísticos por serem portadores 
de identidades culturais. 
 
 H14. Reconhecer uso de “linking words” (palavras 
de ligação). 
 
H15. Reconhecer a linguagem das propagandas.  
 

H17. Localizar palavras cognatas e ou marcas 
tipográficas para o reconhecimento de informações 
globais relevantes ao texto. 

  

 Reconhecimento do gênero propaganda. 

 

 
 

2. PREPOSITIONS 

 

 
3. LINKERS (though, however, nevertheless 

etc.) 
 

 Utilização das preposições (retomada) e 
os linkers (though, however, nevertheless, 
etc.), reconhecendo-as no contexto.  
 

 
4. FALSE COGNATES  

 
 

 Uso de termos cognatos (transparentes) e 
emprego dos falsos cognatos.   

 
 

OBS. O professor deve contextualizar o conteúdo descrito na unidade com os gêneros 
textuais que achar melhor. A saber: diálogos, entrevistas, quadrinhos, tiras, poemas, 
músicas, propagandas, e-mail, chat, textos não verbais, etc. 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C1. Reconhecimento dos elementos da organização 
textual, sua estrutura e as relações entre diferentes 
partes de um texto. Utilização de diferentes linguagens 
e diferentes tipologias textuais.  
Interação com dados, argumentos, fatos e informações 
contidos em diferentes textos.  
(Correlacionada com as Competências 2,5,6,7 da Área 
– CA 2,5,6,7) 
 
H1. Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, 
assuntos e recursos linguísticos.  
 
H2. Inferir em um texto quais são os objetivos de seu 
produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos 
procedimentos argumentativos utilizados.  
 
H3. Reconhecer no texto estratégias argumentativas 
empregadas para o convencimento do público, tais como a 
intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. 

1. COMUNICATIVO-TEXTUAL: 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 

 Leitura e compreensão de 
texto 

 

- identificação de sequências textuais 
(argumentação, narração, descrição, 
injunção) característicos dos diversos 
gêneros. 
- desenvolvimento da criticidade leitora nos 
diversos gêneros. 
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C2. Reconhecimento dos vocábulos e expressões do 
idioma espanhol, como meio de ampliar o repertório 
vocabular. 
(Correlacionada com a Competência 8 da Área – CA 8) 

 
H1. Apropriar-se do léxico para, a partir de contextos 
significativos, ampliar o vocabulário particular, auxiliando 
no aprimoramento do idioma. 
 
H2. Conhecer funções comunicativas frequentes no 
cotidiano da cultura do povo espanhol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. LEXICAL: 
 

VOCABULÁRIO 
 

 Moradia, mobília, etc. 
 

C3. Ampliação da competência linguística, visando a 
fazer o educando refletir sobre os usos normativos dos 
tópicos linguísticos contemplados nas situações 
diversas de comunicação apresentadas em textos 
diversos. 
(Correlacionada com as Competências 1,3,6,9 da Área 
– CA1,3,6,9) 
 
H1. Reconhecer os usos da norma padrão da língua 
espanhola nas diferentes situações de comunicação.  
 
H2. Diferenciar a utilização de artigos e pronomes átonos, 
reconhecendo suas características de uso. 
 
H3. Apropriar-se dos usos dos aspectos semânticos 
apresentados pelos verbos em contextos diversos, bem 
como de sua formação. 
 
H4. Identificação dos aspectos normativos que implicam na 
redução de alguns nomes – adjetivos – bem como sua 
adequada utilização (apócope). 
 
 
 
 
 

3. LINGUÍSTICO/ GRAMATICAL: 
ARTIGO NEUTRO (LO) 

 Artigos x pronomes átonos. 
 
PRETÉRITO PERFEITO  

 Verbos irregulares - Modo 
indicativo. 

 
PRONOMES ÁTONOS 

 Complementos verbais. 

 Colocação pronominal. 
 
FUTURO SIMPLES DO INDICATIVO 

 Formação e uso. 

 

CONDICIONAL OU POTENCIAL 
 
APÓCOPE 

Contração do adjetivo 

 C4. Utilização da Língua espanhola como instrumento 
de acesso cultural e interação com grupos sociais 
diversos.  
(Correlacionada com as Competências 2,4 da Área – CA 
2,4) 
H1. Perceber os aspectos sociais e culturais dos povos 
hispânicos. 
H2. Reconhecer a importância da produção cultural em 
LEM como representação da diversidade cultural e 
linguística.  

4. CULTURAL: 
INTERCULTURALIDADE 

 Festas típicas hispano-
americanas 

 
OBS. Os gêneros descritos nesta unidade são apenas sugestões que podem ser adaptadas 
de acordo com os procedimentos didáticos do professor. A saber: diálogos, horóscopo, 
manchetes, entrevistas, poemas, músicas, chat, blog, textos não verbais etc. 
 
 
 

 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 
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2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C1. Domínio no reconhecimento dos elementos 
próprios à situação de produção de um texto (autoria, 
público-alvo, meio de divulgação, finalidade, local e 
data de produção), localizando informações relativas à 
situação de produção. (Correlacionada com as 
Competências 2,5,6,7 da Área – CA2,5,6,7) 
H1. Inferir em um texto quais são os objetivos de seu 
produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos 
procedimentos argumentativos utilizados.  
H2. Reconhecer no texto estratégias argumentativas 
empregadas para o convencimento do público, tais como a 
intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras.  
H3. Organizar informações representadas em diferentes 
formas de conhecimento disponíveis para construção de 
argumentação consistente. 

1. COMUNICATIVO-TEXTUAL: 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 Leitura, produção e 
interpretação de textos. 

 Identificação de sequências 
de fatos ou de ideias 
apresentadas no texto. 

 

C2. Utilização do idioma como instrumento de acesso 
a informações e a outras culturas e grupos sociais. 
(Correlacionada com a Competência 8 da Área – CA8) 
H1. Apropriar-se do léxico para, a partir de contextos 
significativos, ampliar o vocabulário particular, auxiliando 
no aprimoramento do idioma. 

2. LEXICAL: 
VOCABULÁRIO 

 As frutas. 

 Os animais. 

 Lugares. 

 Numerais ordinais. 

C3. Ampliação da competência linguística do(a) 
aluno(a), visando a fazê-lo(a) refletir sobre os usos 
normativos dos tópicos linguísticos contemplados nas 
situações diversas de comunicação apresentadas em 
textos, vídeos e músicas trabalhadas em aula. 
(Correlacionada com as Competências 1,3,6,9 da Área 
– CA1,3,6,9) 
H1. Apropriar-se das características de uso próprias dos 
pronomes espanhóis, reconhecendo-os como categoria 
gramatical semanticamente similar aos adjetivos 
determinativos, diferenciando-os. 
H2. Perceber as características gráficas e a classificação 
dos numerais espanhóis, traçando um paralelo com a 
língua portuguesa. 
H3. Identificar tempos, modos e vozes do verbo em 
situação e inferir sentidos de formas verbais 
contextualizadas, relacionando emprego e uso de formas 
verbais.  

3. LINGUÍSTICO/ GRAMATICAL: 
PRONOMES  

 

 Pessoais (sujeitos). 

 Possessivos. 

 Demonstrativos. 

 Relativos. 

 Indefinidos. 

 Exclamativos. 

 Interrogativos. 

 Classificação. 

 Apócope. 
 

PRETÉRITO IMPERFEITO 

 Formação e uso. 

C4. Utilização do idioma como instrumento de acesso 
a informações e a outras culturas e grupos sociais. 
(Correlacionada com as Competências 2,4 da Área – 
CA2,4) 
H1. Perceber os aspectos sociais e culturais dos povos 
hispânicos. 
H2. Reconhecer a importância da produção cultural em 
LEM como representação da diversidade cultural e 
linguística.  

4. CULTURAL: 
INTERCULTURALIDADE 

 Pontos turísticos de países 
hispano-americanos 

 

 
OBS. Os gêneros descritos nesta unidade são apenas sugestões que podem ser adaptadas 
de acordo com os procedimentos didáticos do professor. A saber: diálogos, artigo de opinião, 
entrevistas, poemas, músicas, chat, blog, textos não verbais etc. 
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LÍNGUA ESPANHOLA 
UNIDADE III 

(AGOSTO e SETEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C1. Aprimoramento das capacidades de ler, 
compreender e interpretar textos objetivando a 
consolidação dessas habilidades e a assimilação de 
fatos e aspectos da cultura espanhola.  
(Correlacionada com as Competências 2,5,6,7 da Área 
– CA2,5,6,7) 
 
H1. Utilizar a leitura e a compreensão de textos para 
reforçar a aquisição e ampliação do vocabulário, bem como 
a interpretação de fatos e aspectos culturais neles 
descritos. 
 

1. COMUNICATIVO-TEXTUAL: 
GÊNEROS TEXTUAIS 
 

 Leitura, Produção e Interpretação 
textual. 

 

C2. Reconhecimento de vocábulos e expressões como 
meio de ampliar o repertório vocabular no idioma.  
(Correlacionada com a Competência 8 da Área – CA 8) 
 
H1. Apropriar-se do léxico para, a partir de contextos 
significativos, ampliar o vocabulário particular, auxiliando 
no aprimoramento do idioma. 
H2. Conhecer funções comunicativas frequentes no 
cotidiano da cultura do povo espanhol. 
 

2. LEXICAL: 
VOCABULÁRIO 

 Comidas 

 Bebidas 

 Utensílios de cozinha 

 Pratos típicos  

 Expressões idiomáticas  

C3. Ampliação da competência linguística do(a) 
aluno(a), visando a fazê-lo(a) refletir sobre os usos 
normativos dos tópicos linguísticos contemplados nas 
situações diversas de comunicação apresentadas em 
textos, vídeos e músicas trabalhadas em aula.  
(Correlacionada com as Competências 1,3,6,9 da Área 
– CA1,3,6,9) 
 
H1. Aproprie-se do paradigma de conjugação dos verbos 
regulares do pretérito perfeito simples (indefinido) e do 
composto, percebendo suas características de uso dentro 
de um marco temporal determinado; 
H2. Assinalar a importância da adequada utilização dos 
recursos gramaticais, facilitadores da expressão verbal. 
 

3. LINGUÍSTICO/ GRAMATICAL: 
HETEROGENÉRICOS  

 Gênero dos substantivos: 
contraste 
português/espanhol. 

 
PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO 
- Formação e uso. 
- Verbo haver no presente do indicativo. 
- Particípio regular e irregular. 
- Marcadores temporais. 
- Contrastes com o Pretérito simple. 

 

C4. Utilização do idioma como instrumento de acesso 
a informações e a outras culturas e grupos sociais.  
(Correlacionada com as Competências 2,4 da Área – CA 
2,4) 
 
H1. Perceber os aspectos sociais e culturais dos povos 
hispânicos.  

4. CULTURAL: 
INTERCULTURALIDADE 

 Expresiones idiomáticas. 
 

 
OBS. Os gêneros descritos nesta unidade são apenas sugestões que podem ser adaptadas 
de acordo com os procedimentos didáticos do professor. A saber: diálogos, artigo de opinião, 
entrevistas, poemas, músicas, chat, blog, textos não verbais etc. 

LÍNGUA ESPANHOLA 
UNIDADE IV 
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(OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C1. Aprimoramento das capacidades de ler, 
compreender e interpretar textos objetivando a 
consolidação dessas habilidades e a assimilação de 
fatos e aspectos da cultura espanhola.  
(Correlacionada com as Competências 2,5,6,7 da Área 
– CA 2,5,6,7) 
 
H1. Utilizar a leitura e a compreensão de textos para 
reforçar a aquisição e ampliação do vocabulário, bem como 
a interpretação de fatos e aspectos culturais neles 
descritos. 
 

1. COMUNICATIVO-TEXTUAL: 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 

 Leitura, Produção e Interpretação 
textual. 

 

C2. Reconhecimento vocábulos e expressões como 
meio de ampliar o repertório vocabular no idioma.  
(Correlacionada com a Competência 8 da Área – CA8) 
 
H1. Apropriar-se do léxico para, a partir de contextos 
significativos, ampliar o vocabulário particular, auxiliando 
no aprimoramento do idioma. 
H2. Conhecer funções comunicativas frequentes no 
cotidiano da cultura do povo espanhol. 
 

2. LEXICAL: 
VOCABULÁRIO 

 Pedir e dar informações 

 Variação de registro formal e informal 
 

C3. Ampliação da competência linguística do(a) 
aluno(a), visando a fazê-lo(a) refletir sobre os usos 
normativos dos tópicos linguísticos contemplados 
nas situações diversas de comunicação apresentadas 
em textos, vídeos e músicas trabalhadas em aula.  
(Correlacionada com as Competências 1,3,6,9 da Área 
– CA1,3,6,9) 
 
H1. Aproprie-se das características de uso próprias dos 
verbos espanhóis, dando especial destaque às situações 
de uso que indiquem possibilidades. 
 

3. LINGUÍSTICO/ GRAMATICAL: 
ADVÉRBIOS 

 Classificações dos advérbios. 

 Matizes semânticos dos verbos. 
 
MODO SUBJUNTIVO 

 Tempos do subjuntivo. 

 Flexões número-pessoais. 
 

C4. Utilização do idioma como instrumento de acesso 
a informações e a outras culturas e grupos sociais. 
(Correlacionada com as Competências 2,4 da Área – CA 
2,4) 

 
H2. Perceber os aspectos sociais e culturais dos povos 
hispânicos. 

4. CULTURAL: 
INTERCULTURALIDADE 
 

 Artistas latino americanos. 

 
OBS. Os gêneros descritos nesta unidade são apenas sugestões que podem ser adaptadas 
de acordo com os procedimentos didáticos do professor. A saber: diálogos, lendas, artigo de 
opinião, entrevistas, poemas, músicas, chat, blog, textos não verbais etc. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 
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2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

EIXO TEMÁTICO: GINÁSTICA 

 
 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO  / DETALHAMENTO  

C1. Reconhecer, considerar e compreender a prática 
efetiva da Educação Física, como dever da escola e 
direito do aluno, identificando o fazer pedagógico da 
cultura corporal numa perspectiva Crítica 
Superadora. (Correlacionada com as Competências 
3,5,8 da Área – CA3,5,8) 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto 
disciplina de vivências e de intervenções sociais, no 
âmbito da Cultura Corporal, que ampliem as referências 
a cerca das possibilidades e fins educativos, 
preventivos, curativos, de lazer e laborais da educação 
Física na sociedade. 
H2. Abordar conceitos, valores, hábitos, atitudes que 
constituem a ginástica nas aulas de Educação Física 
Escolar e em outros espaços e tempos da prática 
corporal, particularizando o estudo da Ginástica 
Localizada confrontando a resistência orgânica geral 
com a resistência muscular localizada. 
 
C2. Refletir sobre a Cultura Corporal contribuindo 
para os interesses das camadas populares, 
desenvolvendo fatores como solidariedade 
substituindo o individualismo, cooperação 
confrontando a disputa, distribuição em confronto 
com a apropriação, enfatizando a liberdade de 
expressão de movimentos (emancipação). 
(Correlacionada com as Competências 3,5,6 da Área 
– CA3,5,6) 
H1 Abordar conceitos, valores, hábitos, atitudes que 
constituem a ginástica nas aulas de Educação Física 
Escolar e em outros espaços e tempos da prática 
corporal, particularizando o estudo da Ginástica 
Localizada confrontando a resistência orgânica geral 
com a resistência muscular localizada. 
H2. Produção de texto escrito, visando à compreensão 
e explicação da Ginástica de forma contextualizada, 
reorganizar o conteúdo,       apresentando uma nova 
síntese para a comunidade escolar. 
C3. Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da 
pluralidade de manifestações de cultura corporal do 
Brasil e do Mundo, percebendo-as como recurso 
valioso para a integração entre pessoas e diferentes 
grupos sociais e étnicos. (Correlacionada com as  
Competências 3,4,5,6 da Área – CA3,4,5,6) 
 
H1. Refletir sobre conceitos, valores, hábitos e atitudes 
saudáveis que constituem a prática da ginástica no 
Brasil e no mundo. 
H2. Reconhecer as regularidades subjacentes às 
modalidades: Artística, Rítmica, Acrobática, Aeróbica, 
Localizada. 

2ª ANO – UNIDADE I 
 

EIXO TEMÁTICO  GINÁSTICA 
 
MODALIDADES DA GINÁSTICA E OS 
DIFERENTES CONTEXTOS SOCIAIS E 
CULTURAIS: 
 
1. Reflexão sobre ginástica: 

1.1 Conceitos. 
1.2 Valores. 
1.3 Hábitos. 
1.4 Atitudes. 

 
2. Ginástica nas aulas de Educação Física 

e em outros espaços. 
 

3. Modalidade: 
3.1 Ginástica localizada. 
3.2 Resistência orgânica geral. 
3.3 Resistência muscular localizada. 

 
4. Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, 

Ginástica Acrobática, Ginástica Aeróbica 
e Ginástica Localizada: 
 
4.1 Reconhecimento das regularidades 

subjacentes. 
 

4.2 Contextualização da Ginástica: 
4.2.1 Produção de texto. 
 

5. Sequências ginásticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuação 
 

EIXO TEMÁTICO  GINÁSTICA 
 
MODALIDADES DA GINÁSTICA E OS 
DIFERENTES CONTEXTOS SOCIAIS E 
CULTURAIS: 
 

 
1. Reflexão sobre ginástica: 
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H2. Identificar a exercitação das Ginásticas Localizadas, 
confrontando a resistência orgânica geral com a 
resistência muscular localizada. 
 
C4. Participar de atividades corporais estabelecendo 
relações equilibradas e construtivas, reconhecendo 
e respeitando características físicas e de 
desempenho de si próprio e do outro, sem 
discriminar características pessoais, físicas, sexuais 
ou sociais. (Correlacionada com as Competências 3, 
4, 5, 6,7 da Área – CA3, 4,5, 6,7). 
H1. Compreender a Ginástica relacionada à SAÚDE, 
exercitando-se nas Ginásticas Localizadas, 
confrontando a resistência orgânica geral e a resistência 
muscular localizada. 
H2. Identificar variáveis físicas e de desempenho de si e 
do outro no contexto da ginástica. 
C5. Conhecer a diversidade de padrão de saúde, 
beleza e desempenho que existir, nos diferentes 
grupos sociais, compreendendo sua inserção dentro 
da cultura em que são produzidos, analisando 
criticamente os padrões divulgados pela mídia e 
evitando o consumismo e o preconceito. 
(Correlacionada com as Competências 1,3,9 da Área 
– CA1,3,9) 
H1. Aplicar os conhecimentos da cultura corporal em 
situações concretas de vida, frente aos meios de 
comunicação de massa, frente à indústria cultural do 
lazer e frente à indústria da beleza. 
H2. Produzir conceito e caracterização da atividade 
localizada confrontando a resistência orgânica geral e a 
resistência muscular localizada. 
H3. Identificar a exercitação das Ginásticas Localizadas, 
resistência muscular localizada e resistência orgânica 
geral, buscando regularidades. 
C6. Conhecer, organizar e interferir no espaço de 
forma autônoma, bem como reivindicar locais 
adequados para promover atividades corporais de 
lazer, reconhecendo-as como uma necessidade do 
ser humano e um direito do cidadão, em busca de 
uma melhor qualidade de vida. (Correlacionada com 
as Competências 3,7 da Área – CA3,7) 
H1. Vivenciar ginástica em diferentes espaços (escola, 
academias, centros comunitários, praia, praças), 
compreendendo suas regularidades. 
H2. Compreender e reivindicar espaços, conteúdos, 
tempos, orientações e conhecimentos a cerca da Cultura 
Corporal numa perspectiva Critico Superadora, em 
busca de melhor qualidade de vida. 

a. Conceitos. 
b. Valores. 
c. Hábitos. 
d. Atitudes. 

 
2. Ginástica nas aulas de Educação 

Física e em outros espaços. 
 
3. Modalidade: 

a. Ginástica localizada. 
b. Resistência orgânica geral. 
c. Resistência muscular 

localizada. 
 

4. Ginástica Artística, Ginástica 
Rítmica, Ginástica Acrobática, 
Ginástica Aeróbica e Ginástica 
Localizada: 

 
a. Reconhecimento das 

regularidades subjacentes. 
 

b. Contextualização da 
Ginástica: 

i. Produção de texto. 
 

5. Sequências ginásticas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

UNIDADE II 
(MAIO, JUNHO E JULHO) 

II – BIMESTRE  

EIXO TEMÁTICO: DANÇA 
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COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C1. Reconhecer, considerar e 
compreender a prática efetiva da 
Educação Física, como dever da escola 
e direito do aluno, identificando o fazer 
pedagógico da cultura corporal numa 
perspectiva Crítica Superadora. 
(Correlacionada com as Competências 
3,5,8 da Área – CA3,5,8) 
H1. Compreender a Educação Física 
Escolar enquanto disciplina de vivências e 
de intervenções sociais, no âmbito da 
Cultura Corporal, que ampliem as 
referências a cerca das possibilidades e 
fins educativos, preventivos, curativos, de 
lazer e laborais da educação Física na 
sociedade. 
H2. Resgatar historicamente a dança de 
salão. 
H3. Compreender as semelhanças e 
diferenças das danças de salão 
internacionais (Tango, Bolero, entre 
outras) quanto aos fundamentos gestuais 
e de organização: origem histórica, 
evolução das danças, passos, técnicas, 
desenhos coreográficos, espetáculos, 
audições, festivais, ensaios, locais de 
realização. 
H4. Compreender a diferenciação dos 
fundamentos e regulação das danças 
(ritmo, noção de espaço/tempo), dos 
princípios de realização das danças 
(expressividade, harmonia gestual), do 
que (o corpo), onde (espaço) e como 
(fluência) se dança as manifestações 
coreográficas estudadas. 
 
C2. Refletir sobre a Cultura Corporal 
contribuindo para os interesses das 
camadas populares, desenvolvendo 
fatores como solidariedade 
substituindo o individualismo, 
cooperação confrontando a disputa, 
distribuição em confronto com a 
apropriação, enfatizando a liberdade de 
expressão de movimentos 
(emancipação). (Correlacionada com as 
Competências 3,5,6 da Área – CA3,5,6) 
H1. Compreender a Educação Física 
Escolar enquanto disciplina de vivências e 
de intervenções sociais, no âmbito da 
Cultura Corporal, que ampliem as 
referências a cerca das possibilidades e 
fins educativos, preventivos, curativos, de 
lazer e laborais da educação Física na 
sociedade. 
H2. Elaborar sequências coreográficas, a 

 
2º ANO - UNIDADE II 

EIXO TEMÁTICO DANÇA 
 

DANÇAS DE SALÃO 
 

1. Resgate histórico das danças de Salão. 
1.1 Temas históricos sociais. 

      1.2 Os modismos e valores estéticos da 
dança de Salão, os tabus e preconceitos. 
2. Danças Internacionais. 

2.1 Tango. 
2.2 Bolero. 

3. Fundamentos gestuais e de organização:  
3.1 Passos, técnicas, desenhos 

coreográficos, espetáculos, 
audições, festivais, ensaios. 

3.2 Origem histórica e evolução. 
4 Fundamentos e regulação: 

4.1 Ritmo. 
4.2 Noção de espaço/tempo. 

5.  Princípios de realização: 
5.1 Expressividade. 
5.2 Harmonia gestual. 
5.3 Do que (o corpo). 
5.4 Onde (espaço). 
5.5 Como (fluência). 
 
6. Danças populares, teatrais, de massa 

e erudita. 
6.1 Significado e concepções. 

7. Dança configurando os sentidos: 
saúde, lazer, trabalho competitivo a 
partir da formação básica na disciplina 
Educação Física Escolar. 

 
8. Sequências coreográficas. 

 
Continuação 

 
EIXO TEMÁTICO DANÇA 

 
DANÇAS DE SALÃO 

 
1. Resgate histórico das danças de Salão. 

1.1 Temas históricos sociais. 
 

1.2 Os modismos e valores estéticos da 
dança de Salão, os tabus e preconceitos. 

 
2. Danças Internacionais: 

2.3 Tango. 
2.4 Bolero. 
 

3. Fundamentos gestuais e de organização:  
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partir das danças estudadas, extrapolando 
para comunidade escolar. 
H3. Elaborar oficinas sobre danças de 
salão e eventos culturais que contemplem 
diversos tipos de danças estudadas 
culminando com apresentações. 
 
C3. Conhecer, valorizar, respeitar e 
disputar da pluralidade de 
manifestações de cultura corporal do 
Brasil e do Mundo, percebendo-as 
como recurso valioso para a integração 
entre pessoas e diferentes grupos 
sociais e étnicos. (Correlacionada com 
as Competências 3,4,5,6 da Área – 
CA3,4,5,6) 
H1. Refletir sobre conceitos, valores, 
hábitos e atitudes saudáveis que 
constituem a prática da ginástica no Brasil 
e no mundo. 
H1. Resgatar historicamente a dança de 
Salão. 
H2. Compreender as semelhanças e 
diferenças das danças de salão 
internacionais (Tango, Bolero, entre 
outras) quanto aos fundamentos gestuais 
e de organização: origem histórica, 
evolução das danças, passos, técnicas, 
desenhos coreográficos, espetáculos, 
audições, festivais, ensaios, locais de 
realização.  
H.3. Compreender a diferenciação dos 
fundamentos e regulação das danças 
(ritmo, noção de espaço/tempo), dos 
princípios de realização das danças 
(expressividade, harmonia gestual), do 
que (o corpo), onde (espaço) e como 
(fluência) se dança as manifestações 
coreográficas estudadas. 
H4. Pesquisar sobre os tipos de dança 
populares, teatrais, de massa e eruditas, 
entendendo o significado de cada grupo 
pesquisado. 
H5. Discutir sobre as concepções que 
agrupam as danças populares e eruditas. 
H6. Realizar pesquisa escolar, coletando 
dados sobre o conteúdo dança, buscando 
configurar os sentidos de saúde, de lazer, 
de trabalho e competitivo a partir da 
formação básica na Disciplina Educação 
Física Escolar. 
 
C4. Participar de atividades corporais 
estabelecendo relações equilibradas e 
construtivas, reconhecendo e 
respeitando características físicas e de 
desempenho de si próprio e do outro, 
sem discriminar características 

4.3 Passos, técnicas, desenhos 
coreográficos, espetáculos, 
audições, festivais, ensaios. 

4.4 Origem histórica e evolução. 
 

2. Fundamentos e regulação: 
2.1 Ritmo. 
2.2 Noção de espaço/tempo. 

 
3.  Princípios de realização: 

3.1 Expressividade. 
3.2 Harmonia gestual. 
3.3 Do que (o corpo). 
3.4 Onde (espaço). 
3.5 Como (fluência). 

 
4. Danças populares, teatrais, de massa 

e erudita. 
 
6.1 Significado e concepções. 
 

5. Dança configurando os sentidos: 
saúde, lazer, trabalho competitivo a 
partir da formação básica na disciplina 
Educação Física Escolar. 

 
6. Sequências coreográficas. 
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pessoais, físicas, sexuais ou sociais. 
(Correlacionada com as Competências 
3,4,5,6,7 da Área – CA3,4,5,6,7) 
H1. Elaborar sequências coreográficas, a 
partir das danças estudadas, extrapolando 
para comunidade escolar. 
H2. Elaborar oficinas sobre danças de 
salão e eventos culturais que contemplem 
diversos tipos de danças estudadas 
culminando com apresentações. 
 
C5. Conhecer a diversidade de padrão 
de saúde, beleza e desempenho que 
existir, nos diferentes grupos sociais, 
compreendendo sua inserção dentro da 
cultura em que são produzidos, 
analisando criticamente os padrões 
divulgados pela mídia e evitando o 
consumismo e o preconceito. 
(Correlacionada com as Competências 
1,3,9 da Área – CA1,3,9) 
H1. Compreender e explicar as origens 
das Danças de Salão. 
H2. Explicar e analisar de forma crítica a 
influência da mídia/marketing e as 
consequências do Doping e da violência 
na sua relação com a sociedade. 
H3. Elaborar oficinas sobre danças de 
salão e eventos culturais que contemplem 
diversos tipos de danças estudadas 
culminando com apresentações. 
 
C6. Conhecer, organizar e interferir no 
espaço de forma autônoma, bem como 
reivindicar locais adequados para 
promover atividades corporais de lazer, 
reconhecendo-as como uma 
necessidade do ser humano e um 
direito do cidadão, em busca de uma 
melhor qualidade de vida. 
(Correlacionada com as Competências 
3,7 da Área – CA3, 7) 
 
 
H1. Compreender e explicar as origens 
das Danças de Salão partindo da 
realidade cultural da região. 
H2. Explicar e analisar de forma crítica a 
influência da mídia/marketing e as 
consequências do Doping e da violência 
na sua relação com a sociedade. 
H3. Vivenciar a danças de salão 
internacionais em diferentes espaços 
(escola, centros comunitários, praia, 
praças, teatros), compreendendo suas 
regularidades. 
H4. Compreender e reivindicar espaços, 
conteúdos, tempos, orientações e 
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conhecimentos a cerca da Cultura 
Corporal numa perspectiva Critico 
Superadora, em busca de melhor 
qualidade de vida. 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UNIDADE III 

(AGOSTO E SETEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

EIXO TEMÁTICO: JOGO 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO / DETALHAMENTO  

C1. Reconhecer, considerar e compreender a prática 
efetiva da Educação Física, como dever da escola e 
direito do aluno, identificando o fazer pedagógico da 
cultura corporal numa perspectiva Crítica 
Superadora. 
(Correlacionada com as Competências 3,5,6 da Área 
– CA3,5,8) 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto 
disciplina de vivências e de intervenções sociais, no 
âmbito da Cultura Corporal, que ampliem as referências a 
cerca das possibilidades e fins educativos, preventivos, 
curativos, de lazer e laborais da educação Física na 
sociedade. 
H2. Compreender os jogos na perspectiva de conceitos, 
valores, hábitos, atitudes que constituem sua prática 
durante as aulas e em outros espaços e tempos da prática 
corporal.  
 
C2. Refletir sobre a Cultura Corporal contribuindo 
para os interesses das camadas populares, 
desenvolvendo fatores como solidariedade 
substituindo o individualismo, cooperação 
confrontando a disputa, distribuição em confronto 
com a apropriação, enfatizando a liberdade de 
expressão de movimentos (emancipação). 
(Correlacionada com as Competências 3,5,6 da Área 
– CA3,5,6) 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto 
disciplina de vivências e de intervenções sociais, no 
âmbito da Cultura Corporal, que ampliem as referências a 
cerca das possibilidades e fins educativos, preventivos, 
curativos, de lazer e laborais da educação Física na 
sociedade. 
H2. Produzir texto escrito, visando à compreensão e 
explicação dos jogos de forma contextualizada, 
reorganizando o conteúdo e apresentando uma nova 
síntese. 
H3. Vivenciar novos jogos esportivos, respeitando as 
particularidades e as generalizações, quando na criação 
de novas regras e estratégias durante as aulas. 
 

2º ANO – UNIDADE III 
EIXO TEMÁTICO JOGO 

 

 

CONHECIMENTOS DE JOGOS 

 

1. Reflexão sobre: 
1.1. Conceitos. 
1.2. Valores. 
1.3. Hábitos. 
1.4. Atitudes. 

 

 

 

2. Contribuição teórico- 
metodológica. 

 

 

2.1 Elaboração de textos escritos 
sobre os jogos, de forma 
contextualizada. 

 

 

 

3. Jogos Esportivos. 

 

 

1.1 Criação de novas regras e 
estratégias respeitando 
particularidades e 
generalizações. 

 

 

  

1.2 Vivências de novos jogos 
esportivos. 
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C3. Conhecer, valorizar, respeitar e disputar da 
pluralidade de manifestações de cultura corporal do 
Brasil e do Mundo, percebendo-as como recurso 
valioso para a integração entre pessoas e diferentes 
grupos sociais e étnicos. (Correlacionada com as 
Competências 3,4,5,6 da Área – CA3,4,5,6) 
 
H1. Refletir acerca dos jogos esportivos no que diz 
respeito a conceitos, valores, hábitos, atitudes que 
constituem sua prática durante as aulas e em outros 
espaços e tempos da prática corporal, no Brasil e no 
mundo.  
 
C4. Participar de atividades corporais estabelecendo 
relações equilibradas e construtivas, reconhecendo e 
respeitando características físicas e de desempenho 
de si próprio e do outro, sem discriminar 
características pessoais, físicas, sexuais ou sociais. 
(Correlacionada com as Competências 3,4,5,6,7 da 
Área – CA3,4,5,6,7) 
 
H1. Relacionar e vivenciar os jogos esportivos com 
diversos outros jogos da cultura local e os de outras 
culturas. 
H2. Organizar festivais esportivos, envolvendo a 
participação de todos. 
 
C5. Conhecer a diversidade de padrão de saúde, 
beleza e desempenho que existir, nos diferentes 
grupos sociais, compreendendo sua inserção dentro 
da cultura em que são produzidos, analisando 
criticamente os padrões divulgados pela mídia e 
evitando o consumismo e o preconceito. 
(Correlacionada com as Competências 1,3,9 da Área 
– CA1,3,9) 
 
H1. Compreender os jogos e suas diversas possibilidades 
de ação na perspectiva de revelar contribuições para a 
qualidade da saúde, do lazer e do trabalho. 
H2. Relacionar a exercitação do corpo nos jogos a outras 
práticas corporais considerando o bem estar humano. 
H3. Explicar e analisar de forma crítica a influência da 
mídia/marketing e as consequências do Doping e da 
violência na sua relação com a sociedade. 
H4. Aplicar os conhecimentos da cultura corporal em 
situações concretas de vida, frente aos meios de 
comunicação de massa, frente à indústria cultural do lazer 
e frente à indústria da beleza. 
 
C6. Conhecer, organizar e interferir no espaço de 
forma autônoma, bem como reivindicar locais 
adequados para promover atividades corporais de 
lazer, reconhecendo-as como uma necessidade do 
ser humano e um direito do cidadão, em busca de uma 
melhor qualidade de vida; 
(Correlacionada com as Competências 3,7 da Área – 
CA 3,7) 
 

 

 

   3.3 Jogos originários  da cultura local 
e de novas culturas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuação 
 

EIXO TEMÁTICO JOGO 
 

 

CONHECIMENTOS DE JOGOS 

 

1. Reflexão sobre: 
3.1. Conceitos. 
3.2. Valores. 
3.3. Hábitos. 
3.4. Atitudes. 

 

 

 

2. Contribuição teórico - 
metodológica. 

 

 

2.2 Elaboração de textos escritos 
sobre os jogos, de forma 
contextualizada. 

 

 

 

3. Jogos  Esportivos. 

 

 

3.1 Criação de novas regras 
e estratégias respeitando 
particularidades e 
generalizações. 
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H1. Confrontar jogos diversos e origem local e de outras 
culturas. 
H2. Analisar e elaborar projetos com sentido/significado 
para vivências em comunidade. 
H3. Produzir texto escrito, visando à compreensão e 
explicação dos jogos de forma contextualizada, 
reorganizando o conteúdo e apresentando uma nova 
síntese. 
H4. Vivenciar os jogos em diferentes espaços (escola, 
campos comunitários, praia, praças), compreendendo 
suas regularidades. 
H5. Compreender e reivindicar espaços, conteúdos, 
tempos, orientações e conhecimentos a cerca da Cultura 
Corporal numa perspectiva Critico Superadora, em busca 
de melhor qualidade de vida. 

 

  

3.2 Vivências de novos jogos 
esportivos. 

 

 

3.3 Jogos originários da 
cultura local e de novas 
culturas. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

EIXO TEMÁTICO: ESPORTE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE 
CONTEÚDO / 

DETALHAMENTO 

C1. Reconhecer, considerar e compreender a prática efetiva da 
Educação Física, como dever da escola e direito do aluno, identificando 
o fazer pedagógico da cultura corporal numa perspectiva Crítica 
Superadora. 
(Correlacionada com as Competências 3,5,8 da Área – CA3,5,8) 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto disciplina de 
vivências e de intervenções sociais, no âmbito da Cultura Corporal, que 
ampliem as referências a cerca das possibilidades e fins educativos, 
preventivos, curativos, de lazer e laborais da educação Física na sociedade. 
H2. Resgatar historicamente as diversas modalidades esportivas individuais 
e suas evoluções. 
H3. Reconhecer possibilidades de ação nos diferentes esportes e materiais 
específicos de cada um ampliando o conhecimento técnico-tático dos 
esportes, compreendendo-os através de recursos áudio- visuais. 
H4. Reconhecer as diferenças entre objetos/materiais de cada esporte. 
H5. Reconhecer as regularidades subjacentes das modalidades esportivas 
individuais. 
 
C2. Refletir sobre a Cultura Corporal contribuindo para os interesses 
das camadas populares, desenvolvendo fatores como solidariedade 
substituindo o individualismo, cooperação confrontando a disputa, 
distribuição em confronto com a apropriação, enfatizando a liberdade 
de expressão de movimentos (emancipação). 
(Correlacionada com as Competências 3,5,6 da Área – CA3,5,6) 
 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto disciplina de 
vivências e de intervenções sociais, no âmbito da Cultura Corporal, que 
ampliem as referências a cerca das possibilidades e fins educativos, 
preventivos, curativos, de lazer e laborais da educação Física na sociedade. 
H2. Reconhecer possibilidades de ação nos diferentes esportes e materiais 
específicos de cada um ampliando o conhecimento técnico-tático dos 
esportes, compreendendo–os através de recursos áudio- visuais. 

2º ano – UNIDADE 
IV 
 

EIXO TEMÁTICO 
ESPORTE 

 

   

RESGATE 
HISTÓRICO DO 
ESPORTE 

 

1. Modalidades 
esportivas 
individuais. 

 

1.1 Histórico. 

 

1.2 Conceitos, 
valores, hábitos e 
atitudes saudáveis. 

 

1.3 Possibilidade
s de ação. 

 

 

1.4 Influência da 
mídia/marketing. 
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H3. Vivências do esporte individual em diferentes espaços (escola, ruas, 
praia, praças), compreendendo suas regularidades. 
H6. Identificar a relação entre os esportes e sua prática em diferentes 
contextos sociais e culturais (LAZER, SAÚDE, TRABALHO E EDUCAÇÃO). 
C3. Conhecer, valorizar, respeitar e disputar da pluralidade de 
manifestações de cultura corporal do Brasil e do Mundo, percebendo-
as como recurso valioso para a integração entre pessoas e diferentes 
grupos sociais e étnicos. (Correlacionada com as Competências 3, 4, 5,6 
da Área – CA3, 4,5,6) 
 
H1. Identificar a relação entre os esportes e sua prática em diferentes 
contextos sociais e culturais (LAZER, SAÚDE, TRABALHO E EDUCAÇÃO). 
H2. Refletir sobre conceitos, valores, hábitos e atitudes saudáveis que 
constituem a prática dos esportes no Brasil e no mundo. 
H3. Analisar sobre as consequências do Doping e da violência nas práticas 
esportivas individuais e sua relação com a sociedade. 
C4. Participar de atividades corporais estabelecendo relações 
equilibradas e construtivas, reconhecendo e respeitando características 
físicas e de desempenho de si próprio e do outro, sem discriminar 
características pessoais, físicas, sexuais ou sociais. (Correlacionada 
com as Competências 3,4,5,6,7, da Área – CA3,4,5,6,7) 
H1. Socializar as experiências apreendidas, nas modalidades esportivas 
individuais através da elaboração de projetos a serem vivenciados na escola 
e na comunidade respeitando as particularidades de cada um. 
H2. Reconhecer o tipo de modalidade esportiva individual benéfica para a 
prevenção e redução do nível de gordura corporal e a compreensão da 
relação entre aptidão física e condicionamento físico. 
 
C5. Conhecer a diversidade de padrão de saúde, beleza e desempenho 
que existir, nos diferentes grupos sociais, compreendendo sua inserção 
dentro da cultura em que são produzidos, analisando criticamente os 
padrões divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o 
preconceito. 
(Correlacionada com as Competências 1,3,9 da Área – CA1,3,9) 
 
H1. Explicar as modalidades esportivas individuais, analisando de forma 
critica a influência da mídia/ marketing. 
H2. Aplicar os conhecimentos da cultura corporal em situações concretas de 
vida, frente aos meios de comunicação de massa, frente à indústria cultural 
do lazer e frente a indústria da beleza. 
 
C6. Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem 
como reivindicar locais adequados para promover atividades corporais 
de lazer, reconhecendo-as como uma necessidade do ser humano e um 
direito do cidadão, em busca de uma melhor qualidade de vida. 
(Correlacionada com as Competências 3,7 da Área – CA3,7) 
 
H1. Socializar as experiências apreendidas, nas modalidades esportivas 
individuais através da elaboração de projetos a serem vivenciados na escola 
e na comunidade. 
H2. Vivenciar o esporte individual em diferentes espaços (escola, rua, praia, 
praças), compreendendo suas regularidades. 
H3. Compreender e reivindicar espaços, conteúdos, tempos, orientações e 
conhecimentos a cerca da Cultura Corporal numa perspectiva Critico 
Superadora, em busca de melhor qualidade de vida. 

 

2. Modalidades 
esportivas 
individuais e 
saúde: 

 

2.1 Prevenção de 
gordura 
Corporal. 

 

2.2 Relação entre 
aptidão física e 
condicionament
o físico. 

 

 

 

3. Regularidade
s subjacentes 
das 
modalidades 
esportivas 
individuais. 

 

4. Elaboração de 
projetos 

 

 
 

EIXO TEMÁTICO 
ESPORTE 

 

   

RESGATE 
HISTÓRICO DO 
ESPORTE 

 

1. Modalidades 
esportivas 
individuais. 

 

1.1 Histórico. 

 

1.2 Conceitos, 
valores, hábitos e 
atitudes saudáveis. 

 

1.3 Possibilidade
s de ação. 
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1.4 Influência da 
mídia/marketing. 

 

 

2. Modalidades 
esportivas individuais 
e saúde: 

 

2.1 Prevenção de 
gordura Corporal. 

 

2.2 Relação 
entre aptidão física e 
condicionamento 
físico. 

 

 

 

3. Regularidade
s subjacentes das 
modalidades 
esportivas 
individuais. 

 

 

 

4. Elaboração 
de projetos. 

 

 
 

ARTE 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

 I – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAIS 

EIXO TEMÁTICO : QUEM SOMOS NÓS ? 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 
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C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – 
CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, 
sociais, culturais e antropológicos. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 
da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 
da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a Arte como linguagem 
e expressão, mantendo  uma atitude de busca 
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a  investigação, a 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar 
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as 
diversas manifestações de arte em suas múltiplas 
funções utilizadas por diferentes grupos sociais e 
étnicos, interagindo com o patrimônio nacional e 
internacional, que se deve conhecer e com-
preeender em sua dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quan-to a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes 
visuais, dança teatro, artes audiovisuais. 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de 
promover a articulação e a integração entre 
diferentes saberes curriculares. 
 
 

 
COM OS PLANOS 
 
1. ARTE  MESOPOTÂMICA 
HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO 
CARACTERÍSTICAS 
ESTILOS E MODALIDADES    
PINTURA,  
ESCULTURA 
ARQUITETURA 
DANÇA RITUAL 
MÚSICA 
 ESCRITA 
 OBRAS E AUTORES 
 LUXO, EXIBICIONISMO 
 

 
C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – 
CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, 
sociais, culturais e antropológicos. 

2. ARTE BIZANTINA 
 
 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO 
 CARACTERÍSTICAS, 
 ESTILOS E MODALIDADES    
 PINTURA,  
 ESCULTURA 
 ARQUITETURA 
 ÍCONES 
 MÚSICA 
 MOSAICO 
 OBRAS E AUTORES 
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Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 
da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 
da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como 
linguagem e expressão, mantendo   uma atitude 
de busca pessoal e/ou coletiva, articulando a 
percepção, a imaginação, a emoção, a  
investigação, a sensibilidade e a reflexão ao fruir 
e realizar produções artísticas. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as 
diversas manifestações de arte em suas múltiplas 
funções utilizadas por diferentes grupos sociais e 
étnicos, interagindo com o patrimônio nacional e 
internacional, que se deve conhecer e compreender 
em sua dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes 
visuais, dança teatro, artes audiovisuais. 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de 
promover a articulação e a integração entre 
diferentes saberes curriculares. 
 

 
C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – 
CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, 
sociais, culturais e antropológicos 

3. ARTE NOUVEAU 
 
HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO 
CARACTERÍSTICAS, 
ESTILOS E MODALIDADES    
 PINTURA,  
 ESCULTURA 
 ARQUITETURA 
 CARTAZES 
 MÚSICA 
 DESIGN:Fachadas,interiores,móveis 
 OBRAS E AUTORES:Toulouse Lautrec, 
Gustav Klimt, Eliseu Visconti,René Lalique, 
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Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 
da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 
da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como 
linguagem e expressão, mantendo   uma atitude 
de busca pessoal e/ou coletiva, articulando a 
percepção, a imaginação, a emoção, a  
investigação, a sensibilidade e a reflexão ao fruir 
e realizar produções artísticas. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as 
diversas manifestações de arte em suas múltiplas 
funções utilizadas por diferentes grupos sociais e 
étnicos, interagindo com o patrimônio nacional e 
internacional, que se deve conhecer e compreender 
em sua dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes 
visuais, dança teatro, artes audiovisuais. 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de 
promover a articulação e a integração entre 
diferentes saberes curriculares. 
 

Antonio Gaudi, dentre outros. 
 

 
C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – 
CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, 
sociais, culturais e antropológicos. 

4.NEOCLASSICISMO 
 
 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO 
 CARACTERÍSTICAS, 
 ESTILOS E MODALIDADES    
 PINTURA: Jacques Louis David, Dominique 
Ingres, Debret, Rugendas, Vitor Meirelles  
 ESCULTURA:Antonio Canova 
 MÚSICA:Mozart, Haydn, Beethoven   
TEATRO: Voltaire, Denis Diderot 
ARQUITETURA: Grand Jean de Montigny.  
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Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 
da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 
da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a Arte como linguagem 
e expressão, mantendo uma atitude de busca 
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a  investigação, a 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar 
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as 
diversas manifestações de arte em suas múltiplas 
funções utilizadas por diferentes grupos sociais e 
étnicos, interagindo com o patrimônio nacional e 
internacional, que se deve conhecer e compreender 
em sua dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes 
visuais, dança teatro, artes audiovisuais. 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de 
promover a articulação e a integração entre 
diferentes saberes curriculares. 
 

 

 

ARTE 
UNIDADE II 

(ARTE) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

 II– BIMESTRE 

1 AULA SEMANAIS 

EIXO TEMÁTICO : QUEM SOMOS NÓS ? 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 
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C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos com 
seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de acordo 
com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – CA 
5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no tempo 
e no espaço, situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua interferência nas 
transformações sociais. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem e 
expressão, mantendo   uma atitude de busca pessoal 
e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, 
a emoção, a  investigação, a sensibilidade e a reflexão 
ao fruir e realizar produções artísticas. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da 
Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreender em sua dimensão 
sócio-histórica. 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais. 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover 
a articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 

1. ROMANTISMO 
 
HISTÓRIA E 
CONTEXTUALIZAÇÃO 
CARACTERÍSTICAS, 
ESTILOS E MODALIDADES 
PINTURA: Goya, Delacroix 
ESCULTURA 
MÚSICA:Chopin,Tchaikovsky,Verdi,                                 
Wagner, dentre outros. 
TEATRO ROMÂNTICO 
DANÇA ROMANTICA 
MISSÃO ARTÍSTICA FRANCESA 
 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos com 
seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de acordo 
com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – CA 

2. REALISMO 
 
 HISTÓRIA E 
CONTEXTUALIZAÇÃO 
 CARACTERÍSTICAS, 
 ESTILOS E MODALIDADES 
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5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no tempo 
e no espaço, situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua interferência nas 
transformações sociais Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem e 
expressão, mantendo   uma atitude de busca pessoal 
e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, 
a emoção, a  investigação, a sensibilidade e a reflexão 
ao fruir e realizar produções artísticas. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da 
Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnicas na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreender em sua dimensão 
sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais. 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover a 
articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 

 PINTURA: Manet, Rousseau,  
 ESCULTURA 
 TEATRO REALISTA:   Alexandre  
                          Dumas, Henrik 
Ibsen, Gorki 
 DANÇA REALISTA 
 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos com 
seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de acordo 
com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – CA 
5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 

COM O CÉU 
 
3. ARTE GREGA 
 
HISTÓRIA E 
CONTEXTUALIZAÇÃO 
CARACTERÍSTICAS, 
ESTILOS E MODALIDADES    
PINTURA  
ESCULTURA/ARQUITETURA 
MÚSICA.  
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culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no tempo 
e no espaço, situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua interferência nas 
transformações sociais. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem e 
expressão, mantendo   uma atitude de busca pessoal 
e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, 
a emoção, a  investigação, a sensibilidade e a reflexão 
ao fruir e realizar produções artísticas. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da 
Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 

C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnica na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreender em sua dimensão 
sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover 
a articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 
 
 

TEATRO GREGO:Origem,gêneros 
TRAGÉDIA:Tragediógrafos:Esquilo,
Sófocles e Eurípedes 
COMÉDIA:Os comediógrafos: 
Aristofánes, Menandro 
DANÇA GREGA:Rituais, 
celebração,etc. 
MITOLOGIA 
 MOVIMENTOS E AUTORES 
 

 
C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos com 
seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de acordo 
com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – CA 
5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 

4. ARTE NA IDADE MÉDIA 
 
 HISTÓRIA E 
CONTEXTUALIZAÇÃO 
 CARACTERÍSTICAS, 
 ESTILOS E MODALIDADES    
 PINTURA  
 ESCULTURA 
 ARQUITETURA.  
 TEATRO MEDIEVAL- 
Autos,religioso 
  DANÇA 
MEDIEVAL:Rituais,macabras,.   
       celebração, etc. 
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C6. Compreender os movimentos artísticos no tempo 
e no espaço, situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua interferência nas 
transformações sociais Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem e 
expressão, mantendo   uma atitude de busca pessoal 
e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, 
a emoção, a  investigação, a sensibilidade e a reflexão 
ao fruir e realizar produções artísticas. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da 
Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 

C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnica na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreender em sua dimensão 
sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover 
a articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 

 MÚSICA E INSTRUMENTOS 
MUSICAIS 
 MOVIMENTOS E AUTORES 
ILUMINURAS E VITRAIS 
 

 

ARTE 
UNIDADE III 

(ARTE) 

                                                               III– BIMESTRE 

 

EIXO TEMÁTICO : QUEM SOMOS NÓS ? 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 
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C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos com 
seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de acordo 
com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – CA 
5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no tempo 
e no espaço, situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua interferência nas 
transformações sociais. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem e 
expressão, mantendo   uma atitude de busca pessoal 
e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, 
a emoção, a  investigação, a sensibilidade e a reflexão 
ao fruir e realizar produções artísticas. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da 
Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 

C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnica na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreeender em sua 
dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quan-to a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover 
a articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 
 

1.ARTE ISLÂMICA 
 
 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO 
 CARACTERÍSTICAS, 
 ESTILOS E MODALIDADES    
 PINTURA  
 ESCULTURA 
 ARQUITETURA  
 TEATRO 
 DANÇA:Rituais, celebração,etc. 
 MÚSICA E INSTRUMENTOS 
MUSICAIS 
 MOVIMENTOS E AUTORES 
 ARABESCOS , MOSAICO, 
GEOMETRIA 
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C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos com 
seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de acordo 
com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – CA 
5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no tempo 
e no espaço, situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua interferência nas 
transformações sociais. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem e 
expressão, mantendo   uma atitude de busca pessoal 
e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, 
a emoção, a  investigação, a sensibilidade e a reflexão 
ao fruir e realizar produções artísticas. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da 
Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 

C9. Compreender e utilizar diferentes mate- 

riais e técnica na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreender em sua dimensão 
sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quan-to a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover 
a articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 

2. ARTE GÓTICA 
 
HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO 
CARACTERÍSTICAS, 
ESTILOS E MODALIDADES    
PINTURA  
ESCULTURA 
ARQUITETURA: Verticalismo, Vitrais.  
TEATRO 
DANÇA:Rituais, celebração,etc. 
 MÚSICA E INSTRUMENTOS 
MUSICAIS 
 MOVIMENTOS E AUTORES 
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C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos com 
seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de acordo 
com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – 
CA5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no tempo 
e no espaço, situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua interferência nas 
transformações sociais. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem e 
expressão, mantendo   uma atitude de busca pessoal 
e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, 
a emoção, a  investigação, a sensibilidade e a reflexão 
ao fruir e realizar produções artísticas. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da 
Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 

C9. Compreender e utilizar diferentes mate- 

riais e técnica na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreender em sua dimensão 
sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quan-to a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover a 
articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 

3. ARTE BARROCA  
 
 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO 
 CARACTERÍSTICAS, 
 ESTILOS E MODALIDADES    
 PINTURA: Rubens, Rembrandt, 
Manuel da  
        Costa Ataíde, dentre outros. 
ESCULTURA: Bernini, Antonio 
Francisco  
        Lisboa – Aleijadinho. 
ARQUITETURA. 
TEATRO - Ópera 
DANÇA. 
MÚSICA: Vivaldi, Bach, Handel. 
MOVIMENTOS E AUTORES 
ROCOCO 
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C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos com 
seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de acordo 
com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – CA 
5 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no tempo 
e no espaço, situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua interferência nas 
transformações sociais. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem e 
expressão, mantendo   uma atitude de busca pessoal 
e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, 
a emoção, a  investigação, a sensibilidade e a reflexão 
ao fruir e realizar produções artísticas. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da 
Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 

C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnica na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreeender em sua 
dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quan-to a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover a 
articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 

 
 
4. BRASIL HOLANDÊS 
 
HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO 
CARACTERÍSTICAS, 
ESTILOS E MODALIDADES  
PINTURA: Artistas e obras  
ARQUITETURA  
CONTRIBUIÇÕES E INFLUÊNCIAS  
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C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos com 
seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de acordo 
com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – CA 
5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no tempo 
e no espaço, situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua interferência nas 
transformações sociais. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem e 
expressão, mantendo   uma atitude de busca pessoal 
e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, 
a emoção, a  investigação, a sensibilidade e a reflexão 
ao fruir e realizar produções artísticas. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da 
Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 

C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnica na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreender em sua dimensão 
sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quan-to a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover a 
articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.ARTE ORIENTAL 
 
HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO 
CARACTERÍSTICAS, 
ESTILOS E MODALIDADES    
PINTURA  
ESCULTURA 
ARQUITETURA  
TEATRO 
DANÇA: Rituais, celebração, etc. 
MÚSICA E INSTRUMENTOS 
MUSICAIS 
MOVIMENTOS E AUTORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARTE 
UNIDADE IV 

 

2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO        IV – 
BIMESTRE 

 

EIXO TEMÁTICO: CONCEITUANDO O IMAGINÁRIO 

1 AULA SEMANAIS 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO / DETALHAMENTO  
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C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos com 
seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de acordo 
com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – CA 
5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua diversidade 
cultural refletindo e analisando os aspectos estéticos, 
filosóficos, históricos, sociais, culturais e 
antropológicos. Correlacionada com as Competências 
1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no tempo e 
no espaço, situando-os no contexto da realidade sócio-
política e cultural e sua interferência nas 
transformações sociais Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem e 
expressão, mantendo   uma atitude de busca pessoal 
e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a 
emoção, a  investigação, a sensibilidade e a reflexão ao 
fruir e realizar produções artísticas. Correlacionada 
com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 

C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnica na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 

 
H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, que 
se deve conhecer e compreender em sua dimensão sócio-
histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, 
desenvolvendo tanto a fruição quanto a análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas 
nas linguagens da arte: música, artes visuais, dança teatro, 
artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover a 
articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 

 
               COM A LUZ 
 
1. ILUMINISMO 

 

 HISTÓRIA E 
CONTEXTUALIZAÇÃO   

    DE OBRAS E AUTORES  

°REGIONAIS ° NACIONAIS ° 
UNIVERSAIS  

CARACTERÍSTICAS E 
MANIFESTAÇÕES 

 Luz, Forma, Volume, Textura, 
Fotografia  

DIVERSIDADE CULTURAL  

 

 2.RENASCIMENTO 

  

HISTÓRIA E 
CONTEXTUALIZAÇÃO   

    DE OBRAS E AUTORES  
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°REGIONAIS ° NACIONAIS ° 
UNIVERSAIS  

 CARACTERÍSTICAS E 
MANIFESTA-ÇÕES  

PINTURA: Leonardo Da Vinci, 
Michelangelo, Rafael, Guillaume 
Dufay, Claudio Monte Verdi, dentre 
outros.  

ARQUITETURA 

 DANÇA: Dança da Corte, Ballet 

 TEATRO RENASCENTISTA: A 
Commédia Dell’art, Elisabetano 

 MÚSICA 

 ESCULTURA 

     DIVERSIDADE CULTURAL  

 

 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – CA 
5) 
 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da 
Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no tempo 
e no espaço, situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua interferência nas 
transformações sociais Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem e 
expressão, mantendo   uma atitude de busca pessoal 
e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, 
a emoção, a  investigação, a sensibilidade e a reflexão 
ao fruir e realizar produções artísticas. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da 
Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnica na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 

H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 

3.FOTOGRAFIA 

 

 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO   

 DE OBRAS E AUTORES  

°REGIONAIS ° NACIONAIS ° UNIVERSAIS  

 CARACTERÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES  

ARTISTAS: Man Ray, Sebastião Salgado, 
Cartier Bresson, Vik Muniz, Lígia Clark, dentre 
outros. 

     DIVERSIDADE CULTURAL 
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utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreender em sua dimensão 
sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover a 
articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – CA 
5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no tempo 
e no espaço, situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua interferência nas 
transformações sociais Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem e 
expressão, mantendo   uma atitude de busca pessoal 
e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, 
a emoção, a  investigação, a sensibilidade e a reflexão 
ao fruir e realizar produções artísticas. 
Correlacionada com as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da 
Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnica na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 

H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 

4.OP  ART  E  ARTE CINÉTICA 

 

 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO   

    DE OBRAS E AUTORES  

°REGIONAIS ° NACIONAIS ° UNIVERSAIS  

CARACTERÍSTICAS E MANIFESTA-ÇÕES  

ARTISTAS DA OP ART: Vitor Vasarely,   

   Bridget Riley,Alexander Calder,etc. 

     ARTISTAS DA ARTE CINÉTICA: Grazia   
          Varisco, Chryssa, etc. 
     DIVERSIDADE CULTURAL 
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que se deve conhecer e compreender em sua dimensão 
sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover a 
articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 

 
 

Programa Anual de Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
 

MATEMÁTICA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C12. Dominar a resolução matricial, cálculo do 
determinante e de sistemas de equações lineares e de 
discussão dos resultados encontrados. (Correlacionada 
com a Competência3 da Área – CA3) 
 
 
H38. Identificar os diversos tipos de matrizes, associados a 
conjuntos de informações veiculadas no dia-a-dia e efetuar 
operações entre elas, compreendendo o significado dos 
resultados obtidos. 
 

1. ESTUDO DAS MATRIZES  
 

 Representação genérica de 
uma matriz.  

 Tipos de matrizes.  

 Igualdade de matrizes.  

 Operação com matrizes. 

 Matriz inversa. 

 Equações matriciais. 
 

C12. Dominar a resolução matricial, cálculo do 
determinante e de sistemas de equações lineares e de 
discussão dos resultados encontrados. (Correlacionada 
com a Competência 3 da Área – CA3) 
 
H39. Calcular o valor do determinante de uma matriz de 
ordem  
n > 1. 

2. DETERMINANTES 
 

 Determinante de uma matriz de 
ordem n > 1. 

 Regra de Sarrus, Teorema de 
Laplace, Regra de Chió. 

 Propriedade dos 
Determinantes. 

 Determinante de Vandermonde. 
 

C12. Dominar a resolução matricial, cálculo do 
determinante e de sistemas de equações lineares e de 
discussão dos resultados encontrados. (Correlacionada 
com a Competência3 da Área – CA3) 
 
 
H40. Apresentar a solução de um sistema de equações 
lineares, utilizando a Regra de Cramer e/ou o método de 
escalonamento. 
 

3. SISTEMAS LINEARES  
 

 Equações lineares.  

 Resolução de um sistema pela 
regra de Cramer.  

 Classificação de um sistema 
linear. 

 Discussão de um sistema 
linear.  
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H41. Classificar e discutir sistemas de equações lineares.  Resolução de um sistema pelo 
método do Escalonamento. 

 

 
 

MATEMÁTICA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C10. Construir o conhecimento geométrico para realizar 
a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – CA7) 
 
  
H42. Resolver problemas envolvendo construções 
geométricas, com base na compreensão das posições e 
relações entre elementos geométricos no plano e no espaço. 
 
 
H43. Associar problemas geométricos a suas formas 
algébricas e representações gráficas correspondentes e vice-
versa, resolvendo-os. 
 

1. GEOMETRIA ESPACIAL DE 
POSIÇÃO 

 

 Posições Relativas: ponto e 
reta e ponto e plano. 

  Posições relativas dos pontos 
no espaço.  

 Posição relativa entre duas 
retas.  

 Determinação do Plano.  

 Posições Relativas de dois 
Planos no espaço.  

 Posições relativas de uma reta 
e um plano. 

 Paralelismo no espaço.  

 Perpendicularidade no espaço.  

 Projeção ortogonal.  

 Distâncias. 

 Poliedros: prismas e pirâmides. 

 A noção de poliedro. 

 Poliedro convexo e poliedro 
não-convexo. 

 A relação de Euler.  

 Poliedros regulares. 

 Princípio de Cavalieri. 

 Prismas.  

 Pirâmides.  

 Tronco de pirâmide.  

 Corpos redondos.  

 Cilindro.  

 Cone.  

 Tronco de Cone.  

 Esfera. 
 

 
 

MATEMÁTICA 
UNIDADE III 

 (AGOSTO E SETEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 
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C13. Conhecer os valores das funções trigonométricas 
para ângulos comuns e a construção dos gráficos dessas 
funções e de suas inversas, reconhecendo suas 
propriedades. (Correlacionada com a Competência1 da 
Área – CA1) 
 
 
H44. Identificar gráficos de funções trigonométricas e de suas 
inversas. 
 
H45. Utilizar as transformações trigonométricas na resolução 
de problemas e a resolução de equações e inequações. 
 

1. TRIGONOMETRIA NO 
CICLO 

 

 Conceitos trigonométricos 
básicos: Arcos e ângulos.  

 Circunferência 
trigonométrica.  

 Funções trigonométricas 
(seno, cosseno, tangente, 
cossecante, secante e 
cotangente).  

 Relações trigonométricas 
fundamentais. 

 Identidades trigonométricas. 

 Equações trigonométricas. 

 Inequações trigonométricas. 

 Transformações 
trigonométricas.  

 Fórmulas da adição.  

 Fórmulas do arco duplo.  

 Fórmulas de transformação 
em produto. 

 

 
 

MATEMÁTICA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C14. Domínio dos princípios da Análise Combinatória e 
compreensão de sua importância na análise de fenômenos do 
cotidiano e de fenômenos naturais. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
 
H46. Resolver problemas de contagem utilizando o princípio 
multiplicativo ou noções de permutações simples e com repetição 
e/ou combinações simples. 

1. ANÁLISE COMBINATÓRIA 
 

 Princípio Fundamental de 
Contagem. 

 Fatorial. 

 Permutação simples e com 
repetição. 

 Arranjo simples e com 
repetição. 

 Combinação simples. 

 Números binomiais.  

C14. Domínio dos princípios da Análise Combinatória e 
compreensão de sua importância na análise de fenômenos do 
cotidiano e de fenômenos naturais. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
H47. Resolver situações-problema que envolvam as relações no 
triângulo de Pascal e o desenvolvimento binomial. 
H48. Utilizar o termo geral de binômio na resolução de situações-
problemas. 

2. BINÔMIO DE NEWTON  
 

 Números binomiais. 

 Triângulo de Pascal. 

 Somatório. 

 Desenvolvimento binomial. 

 Termo geral do binômio. 

C15. Interpretar informações de natureza científica e social 
obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de 
tendência, extrapolação e interpolação. (Correlacionada com 
as Competências 1 e 7 da Área – CA1,7) 
H49. Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para 

3. PROBABILIDADES 
 

 Noções da teoria dos 
conjuntos. 

 Espaço amostral e evento. 
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fazer inferências. 
H50. Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou 
gráficos. 
H51. Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como 
recurso para a construção de argumentos. 
H52. Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de  
probabilidades 
H53. Utilizar conhecimentos de probabilidades como recurso para 
a construção de argumentação. 
 
C16. Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos 
fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos 
adequados para medidas, determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para interpretar informações de 
variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. (CA4) 
H54. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos de probabilidades. 

 Teoremas do cálculo das 
probabilidades. 

 O método binomial.  
 

 
 

 

QUÍMICA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C7. Identificar fenômenos naturais ou grandezas em dado 
domínio do conhecimento científico, estabelecer 
relações, identificar regularidades, invariantes e 
transformações. (Correlacionada com a Competência6 da 
Área – CA6) 
 
H17. Reconhecer e compreender fenômenos envolvendo 
interações e transformações químicas, identificando 
regularidades e invariantes. 
 
C8. Identificar as informações ou variáveis relevantes em 
uma situação-problema e elaborar possíveis estratégias 
para equacioná-la ou resolvê-la. (Correlacionada com a 
Competência3 da Área – CA3) 
  
 
H18. Reconhecer, equacionar e resolver problemas, 
selecionando procedimentos e estratégias adequados, sendo 
capaz de interpretar resultados numéricos e experimentais. 
  
 
H19. Reconhecer a conservação das massas de cada 
substância, nas transformações químicas e nas 
representações das reações. 

1. ESTUDO DOS GASES 
 

 Estequiometria gasosa. 

 Características gerais dos 
gases. 

 Transformações gasosas. 

 Equação de estado dos gases 
perfeitos. 

 Misturas de gases. 

 

2. CÁLCULOS 
ESTEQUIOMÉTRICOS 

 

 Leis Ponderais. 

 Cálculos estequiométricos  
- reações com substâncias 
impuras;  
- rendimento de uma reação. 

 

 

QUÍMICA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 



 
 155 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C3. Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de 
cálculo, representar dados e utilizar escalas, fazer 
estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados. 
(Correlacionada com a Competência4 da Área – CA4) 
 
H14. Interpretar símbolos e termos químicos em rótulos de 
produtos utilizados no cotidiano. 
 
H18. Reconhecer, equacionar e resolver problemas, 
selecionando procedimentos e estratégias adequados, sendo 
capaz de interpretar resultados numéricos e experimentais. 
 

1. SOLUÇÕES 

 

 Solubilidade e curvas de 
solubilidade. 

 Aspectos quantitativos das 
soluções (concentração comum 
e em mol/L, frações molares, 
Título e densidade). 

 Diluição de soluções. 

 Mistura de soluções. 

 Propriedades Coligativas. 
 

 

QUÍMICA 
UNIDADE III 

 (AGOSTO E SETEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C3. Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, 
representar dados e utilizar escalas, fazer estimativas, elaborar 
hipóteses e interpretar resultados. (Correlacionada com a 
Competência4 da Área – CA4) 
 
H20. Prever relações entre massas e energia em transformações 
químicas. 

 

H21. Avaliar dados de calores de combustão para solucionar 
situações problema sobre a escolha adequada de combustíveis.  
 
C8. Identificar as informações ou variáveis relevantes em uma 
situação-problema e elaborar possíveis estratégias para 
equacioná-la ou resolvê-la. (Correlacionada com a 
Competência3 da Área – CA3) 
  
H22. Reconhecer a conservação no número de átomos de cada 
substância, assim como a conservação de energia, nas 
transformações químicas e nas representações das reações. 
 

1. TERMOQUÍMICA 

 

 Processos endotérmicos e 
exotérmicos. 

 Entalpia. 

 Equações termoquímicas. 

 Entalpia das reações 
químicas. 

 Lei de Hess. 

 Entropia e Energia Livre. 

 

 

C7. Identificar fenômenos naturais ou grandezas em dado 
domínio do conhecimento científico, estabelecer relações, 
identificar regularidades, invariantes e transformações. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – CA6) 
 
H23. Identificar transformações químicas pela percepção de 
mudanças na natureza dos materiais ou da energia, associando-as 
a uma dada escala de tempo. 
 
C3. Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, 
representar dados e utilizar escalas, fazer estimativas, elaborar 
hipóteses e interpretar resultados. (CA4) 
 
H24. Fazer previsões e estimativas sobre a velocidade de 

2.  CINÉTICA QUÍMICA 
 

 Velocidade média de uma 
reação. 

 Condições para ocorrência de 
reações (Teoria da colisão). 

 Fatores que influenciam a 
velocidade de uma reação. 

 Leis da Velocidade. 
 
 



 
 156 

 
 
 
 

FÍSICA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C52: Conhecer os princípios e teoremas da hidrostática, 
relacionando-os a aplicações em máquinas ou a 
utilidades na ciência. Além de explicar os efeitos do 
empuxo na sustentação de embarcações. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – CA6) 
 
H141: Diferenciar densidade de massa específica. 
 
H142: Aplicar os princípios e teoremas da hidrostática a 
situações problemas. 
 
H143: Calcular o empuxo e o peso aparente dos corpos 
mergulhados em líquidos diversos. 
 
H144: Relacionar a velocidade de um fluido à área pela qual 
este estiver passando. 

1. MECÂNICA DOS FLUIDOS 

 

 Densidade e Massa específica. 

 Pressão. 

 Pressão hidrostática e Teorema 
de Stevin. 

 Princípio de Pascal. 

 Empuxo e Peso aparente. 

 Hidrodinâmica. 
 
 

C22: Analisar frente a uma situação ou problema 
concreto, a natureza dos fenômenos envolvidos, 
situando-os dentro do conjunto de fenômenos da Física 
e identificar as grandezas relevantes, em cada caso. 
Assim, diante de um fenômeno envolvendo calor, 
identificar fontes, processos envolvidos e seus efeitos, 
reconhecendo variações de temperatura como 
indicadores relevantes. (Correlacionada com a 
Competência3 da Área – CA3) 
 
H46: Conhecer o conceito de temperatura e equilíbrio térmico. 
 
H47: Conhecer a temperatura de fusão e ebulição da água, 
sob pressão ambiente, nas escalas Celsius, Fahrenheit e 
Kelvin. 
 
H48: Fazer a conversão de temperatura entre diferentes 
escalas termométricas. 
 
H49: Montar uma função termométrica entre duas escalas 
quaisquer. 
 
H19: Confrontar interpretações científicas com interpretações 
baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em 
diferentes culturas. 

2. TERMOMETRIA 
 

 Temperatura. 

 Equilíbrio térmico. 

 Escalas termométricas. 

 Conversão entre escalas. 

 Função termométrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FÍSICA 
UNIDADE I 

transformações químicas. 
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(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C23: Compreender a dilatação térmica como uma 
sensibilidade que as substâncias apresentam diante de 
uma variação de temperatura, observando as 
peculiaridades de cada substância. (Correlacionada com 
a Competência5 da Área – CA5) 
 
H5O: Diferenciar os três tipos de dilatação dos sólidos. 
 
H51: Fazer a conversão entre os coeficientes de dilatação 
linear, superficial e volumétrico. 
 
H52:Ter clareza dos eventos que ocorrem na dilatação dos 
líquidos. 

3. DILATAÇÃO TÉRMICA 

 

 Dilatação linear (sólidos). 

 Dilatação superficial (sólidos). 

 Dilatação volumétrica (sólidos). 

 Dilatação dos líquidos. 
 

 

FÍSICA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C24: Ser capaz de diferenciar Calor e Temperatura, além 
de reconhecer os diferentes tipos de processos de 
propagação de calor. Além de identificar os processos de 
mudança de fase  e variação de temperatura a partir das 
curvas de aquecimento. (Correlacionada com a 
Competência5 da Área – CA5) 
 
H51: Conhecer os conceitos de calor e temperatura e 
diferenciá-los. 
H52: Reconhecer e diferenciar os fenômenos da variação da 
temperatura e da mudança de fase. 
H53: Interpretar as curvas de aquecimento, fazendo cálculos 
a partir destas. 
H54: Reconhecer os processos de propagação de calor em 
diferentes situações. 
H55: Calcular a temperatura de equilíbrio térmico num 
processo de trocas de calor. 
H19: Confrontar interpretações científicas com interpretações 
baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em 
diferentes culturas. 

1. CALORIMETRIA 
 

 Calor. 

 Processos de propagação de 
calor. 

 Quantidade de calor sensível. 

 Quantidade de calor latente. 

 Curva de aquecimento. 

 Trocas de calor. 
 

C13: Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar 
intervenções científico-tecnológicas. (Correlacionada 
com a Competência7 da Área – CA7) 
 
H61: Conhecer propriedades e características da matéria em 
geral, relacionando-as com o comportamento anômalo da 
água. 
 

2. DIAGRAMA DE FASE 
 

 Diagrama de fases. 
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H62: Dominar diversos conceitos práticos para o cotidiano 
como, por exemplo, sobrefusão, pressão máxima de vapor, 
vapor saturante, umidade absoluta e relativa do ar, etc. 

 
C13: Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar 
intervenções científico-tecnológicas. (Correlacionada 
com a Competência7 da Área – CA7) 
 
H56: Aplicar a equação geral dos gases para calcular uma das 
variáveis de estado. 
 
H57:Diferenciar e efetuar cálculos a partir dos conceitos de 
transformações gasosas isobáricas, isocóricas e isotérmicas. 
 
H58:Efetuar cálculos envolvendo misturas gasosas. 

3. ESTUDO DOS GASES 
 

 Variáveis de estado. 

 Equação de Clapeyron. 

 Transformações gasosas. 

 Mistura gasosa. 
 
 
 

 

FÍSICA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

 
C25: Compreender métodos e procedimentos próprios 
dos sistemas termodinâmicos que estão presentes nas 
máquinas térmicas como, por exemplo, os motores 
automotivos e os refrigeradores domésticos. Além de 
ser capaz de calcular, a partir de informações contidas 
nessas máquinas, o rendimento máximo que essas 
podem atingir. (Correlacionada com as Competências1 
e 7 da Área – CA1,7) 
 
H59: Utilizar leis físicas para interpretar processos naturais 
ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica. 
 
H60: Identificar a participação do calor e os processos 
envolvidos no funcionamento de máquinas térmicas de uso 
doméstico ou para outros fins, tais como geladeiras, motores 
de carro etc., visando à sua utilização adequada. 

4. TERMODINÂMICA 
 

 Sistemas e estado termodinâmico. 

 Energia interna. 

 Trabalho. 

 Primeira Lei da Termodinâmica. 

 Transformações gasosas. 

 Transformações cíclicas. 

 Segunda Lei da Termodinâmica. 

 Ciclo de Carnot. 
 
 
 
 
 
 
 

 

FÍSICA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C32: Perceber a importância das ondas, sobre tudo das 
eletromagnéticas, para o mundo moderno e reconhecer 
as características dessas ondas nos aparelhos de 
telefones celulares, nos fornos de micro-ondas, em 
alguns exames médicos, nos sinais de televisão e rádio, 
etc. (Correlacionada com as Competências1, 6 e 7 da 
Área – CA1,6,7) 

1. ONDAS 
 

 Natureza, tipos e classificação. 

 Velocidade e comprimento de 
onda. 

 Função de onda*. 

 Fenômenos ondulatórios. 
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H91: Usar a equação das ondas para calcular elementos 
básicos das mesmas. 
 
H92: Compreender e diferenciar os fenômenos ondulatórios. 
 
H93:Reconhecer características ou propriedades de 
fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a 
seus usos em diferentes contextos. 

 
 
 

C31: Apropriar-se de conhecimentos da física para 
identificar situações cotidianas que estejam 
relacionadas ao movimento harmônico simples e a partir 
compreender os mecanismos diversos capazes de gerar 
as ondas mecânicas e eletromagnéticas. 
(Correlacionada com a Competências 5 e 7 da Área – 
CA5,7) 
H88: Reconhecer características ou propriedades de 
fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a 
seus usos em diferentes contextos. 
 
H89: Usar o princípio da conservação da energia mecânica 
para o MHS. 
 
H90: Reconhecer e utilizar as funções horárias da posição, 
velocidade e aceleração do MHS. 

2. MOVIMENTO HARMÔNICO 
SIMPLES (MHS) 

 

 Oscilador harmônico. 

 Energia Mecânica. 

 Relação com MCU. 

 Funções horárias. 

 Diagramas horários. 
 
 
 
 
 
 
 

C33:Ter a compreensão clara dos elementos ligados ao 
som, bem como conhecer as propriedades físicas das 
ondas nos instrumentos de corda e tubos sonoros. 
(Correlacionada com as Competências4 e 5 da Área – 
CA4,5) 
H94: Associar diferentes características de sons a 
grandezas físicas (como frequência, intensidade etc.) para 
explicar, reproduzir, avaliar ou controlar a emissão de sons 
por instrumentos musicais ou outros sistemas semelhantes. 
 
H95: Calcular a frequência dos diversos harmônicos nos 
instrumentos musicais. 
 
H96: Calcular a frequência aparente percebida por um 
observador diante de uma fonte sonora móvel. 

3. ACÚSTICA 
 

 Velocidade do som. 

 Altura, intensidade e timbre. 

 Fenômenos ondulatórios do som. 

 Frequências naturais e 
ressonância. 

 Cordas vibrantes. 

 Tubos sonoros. 

 Efeito Doppler. 
 
 

 

FÍSICA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C26:Conhecer os princípios da Óptica Geométrica para 
prever o comportamento da luz bem como compreender 
diversos fenômenos relacionados à fonte de luz e ao 
meio no qual a  luz está se propagando. (Correlacionada 
com as Competências 5, 6 e 7 da Área – CA5, 6,7) 
 
H63: Reconhecer características ou propriedades de 
fenômenos ondulatórios relacionando-os a seus usos em 
diferentes contextos. 

4. PRINCÍPIOS DA ÓPTICA 
GEOMÉTRICA 

 

 Luz. 

 Fontes de luz, meios de 
propagação da luz e fenômenos 
ópticos. 

 Princípios da Óptica Geométrica. 

 Cor e velocidade da luz, cor de um 
corpo, filtro de luz. 
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FÍSICA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C13: Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar 
intervenções científico-tecnológicas. (Correlacionada 
com a Competência7 da Área – CA7) 
 
H63: Aprender as leis de reflexão da luz e aplicar essas leis 
no estudo dos espelhos planos. 
 
H64: Construir imagens formadas nos espelhos planos. 
 
H65: Calcular a velocidade da imagem quando um espelho  
plano estiver em movimento. 
 
H66: Esboçar a área abrangida pelo campo visual de um 
espelho plano. 
 
H67: Calcular o número de imagens formadas de um objeto 
diante de uma associação de espelhos planos. 
 
H68:Relacionar a variação do ângulo de um raio de luz e com 
a variação do ângulo de um espelho plano que rotacionou. 
 

1. LEIS DA REFLEXÃO E 
ESPELHOS PLANOS 

 

 Leis da reflexão. 

 Imagem de um ponto objeto e de 
um corpo extenso. 

 Deslocamento e velocidade da 
imagem. 

 Campo visual de um espelho 
plano. 

 Associação de espelhos planos. 

 Rotação de espelhos planos. 
 

 
 
 

C27: Conhecer as propriedades e características dos 
espelhos esféricos e suas aplicabilidades para mundo 
científico-tecnológico. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
 
H69: Diferenciar as características dos espelhos côncavos e 
dos convexos. 
 
H70: Aplicar as leis da reflexão para espelhos esféricos. 
 
H71: Construir os seis tipos de imagens características dos 
espelhos esféricos. 
 
H72: Calcular distância focal, posição da imagem, posição do 
objeto e aumento linear da imagem a partir das equações de 
Gauss. 

2. LEIS DA REFLEXÃO E 
ESPELHOS ESFÉRICOS 

 

 Elementos dos espelhos 
esféricos. 

 Leis da reflexão. 

 Construção de imagens. 

 Equação de Gauss. 

 Estudo analítico. 
 
 

 

FÍSICA 
UNIDADE III 

 (AGOSTO E SETEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

 

C28:Entender o princípio da refração luminosa e o 3.  REFRAÇÃO DA LUZ 
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comportamento da luz envolvida nesse fenômeno. Além de 
ser capaz de explicar o que acontece com a luz nos casos 
de reflexão total e nos dióptros planos. (Correlacionada 
com as Competências 6 e 7 da Área – CA6,7) 
  
 
H73: Calcular a velocidade da luz em diversos meios físicos. 
 
H74: Prever e calcular o possível desvio sofrido pela luz a partir 
do ângulo de incidência e índices de refração dos meios físicos 
em questão. 
 
H75: Calcular o ângulo limite para haver refração. 
 
H76: Relacionar o fenômeno da reflexão total a exemplos 
práticos do cotidiano. 
 
H77: Prever e calcular a posição da imagem formada por um 
dióptro plano. 
 
H78: Descrever o desvio sofrido pela luz em lâminas de faces 
paralelas e em prismas ópticos. 
 
H79: Explicar as possíveis causas da decomposição da luz 
branca. 
 
H80: Confrontar interpretações científicas com interpretações 
baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em 
diferentes culturas. 

 

 Índice de refração. 

 Leis da refração luminosa. 

 Ângulo limite e reflexão total. 

 Dióptro plano. 

 Lâminas de faces paralelas*. 

 Prisma óptico*. 

 Decomposição da luz branca*. 
 
 
 

 

FÍSICA 
UNIDADE III 

 (AGOSTO E SETEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C29: Interpretar e fazer uso de modelos explicativos, 
reconhecendo suas condições de aplicação. Por exemplo, 
utilizar modelo de olho humano para compreender os 
defeitos visuais e suas lentes corretoras. (Correlacionada 
com a Competência 2 e 3 da Área – CA 2,3) 
 
H81: Reconhecer os elementos e diferenciar os tipos de lentes. 
 
H82: Construir as imagens formadas por lentes esféricas. 
 
H83: Calcular a vergência das lentes e relacioná-la com o 
“grau” das lentes passadas pelos oftalmologistas. 
 
H84:Conhecer os princípios e a utilidade das associações de 
lentes. 
 

4. LENTES ESFÉRICAS 
 

 Tipos, elementos e 
nomenclatura; 

 Propriedades. 

 Construção geométricas de 
imagens. 

 Vergência. 

 Fórmula do fabricante*. 

 Associação.  
 
 

C30: Conhecer as propriedades dos instrumentos ópticos 
para compreender sua utilização na produção científico-
tecnológica. (Correlacionada com a Competência7 da Área 
– CA7) 

5. INSTRUMENTOS ÓPTICOS 
E ÓPTICA DA VISÃO 
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H85: Descrever o comportamento da luz através de cada um 
dos instrumentos ópticos. 
 
H86: Entender o processo de acomodação visual. 
 
H87: Explicar os principais defeitos da visão e relacioná-lo ao 
tipo de lente adequada. 

 Lupa, microscópio, luneta, 
máquina fotográfica, projetor. 

 Acomodação visual. 

 Defeitos da visão. 
 
 

 

BIOLOGIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C7. Interpretar fotos, esquemas, desenhos, tabelas, 
gráficos, presentes nos textos científicos ou na mídia, que 
representam fatos e processos biológicos e/ou trazem 
dados informativos sobre eles. (Correlacionada com a 
Competência1 da Área – CA1) 
H13.  Reconhecer a importância da classificação biológica 
para a organização e compreensão da enorme diversidade 
dos seres vivos. 

1. DIVERSIDADE DA VIDA 

 Biodiversidade e 

 Classificação biológica. 

 

C7. Interpretar fotos, esquemas, desenhos, tabelas, 
gráficos, presentes nos textos científicos ou na mídia, que 
representam fatos e processos biológicos e/ou trazem 
dados informativos sobre eles. (Correlacionada com a 
Competência1 da Área – CA1) 
H14. Utilizar os principais critérios de classificação, as regras 
de nomenclatura e as categorias taxonômicas reconhecidas 
atualmente.  
 
H15. Reconhecer as principais características de 
representantes de cada um dos cinco reinos, identificando 
especificidades relacionadas às condições ambientais.  
 
H16. Construir árvores filogenéticas para representar relações 
de parentesco entre diversos seres vivos. 
 

2. TAXONOMIA 
 

 Sistemas de classificação 
biológica.   

 Regras de nomenclatura.  

 Os reinos dos seres vivos. 
 

C8. Reconhecer a presença dos conhecimentos 
biológicos e da tecnologia no desenvolvimento da 
sociedade. Perceber, por exemplo, que eles contribuem 
para preservar e prolongar a vida humana ao 
possibilitarem a produção de medicamentos, vacinas, 
tecnologia para diagnóstico, tratamento e conservação de 
alimentos. (Correlacionada com a Competência7 da Área 
– CA7) 
 
H16.  Identificar, a partir da análise de dados, as principais 
viroses que afetam a população brasileira considerando 
idade, sexo, nível de renda. 
 
H17.  Interpretar resultados que se apliquem à agricultura, 
saúde individual /coletiva, produção de medicamentos, a partir 
da descrição de experimentos ou técnicas envolvendo a 

3. OS VÍRUS:  

 Características estruturais e 

 Composição química.  

  Tipos de vírus. 
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utilização de vírus. 

 

BIOLOGIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C8. Reconhecer a presença dos conhecimentos 
biológicos e da tecnologia no desenvolvimento da 
sociedade. Perceber, por exemplo, que eles contribuem 
para preservar e prolongar a vida humana ao 
possibilitarem a produção de medicamentos, vacinas, 
tecnologia para diagnóstico, tratamento e conservação de 
alimentos. (Correlacionada com a Competência7 da Área 
– CA7) 
 
H18.  Interpretar resultados que se apliquem à indústria 
alimentícia, agricultura, saúde individual /coletiva, produção 
de medicamentos, decomposição de matéria orgânica, a partir 
da descrição de experimentos ou técnicas envolvendo a 
utilização de bactérias, protozoários, algas ou fungos. 
 

4. REINOS MONERA, PROTISTA E 
FUNGI. 

 

 Características gerais.  

 Classificação.  

 Reprodução. 

 Importância. 
 
 

 

BIOLOGIA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C3. Identificar características de seres vivos de 
determinado ambiente relacionando-as às condições de 
vida. (Correlacionada com a Competência5 da Área – 
CA5) 
 
 H19.  Desenvolver modelos explicativos sobre o 
funcionamento dos sistemas vivos como as trocas realizadas 
pelas células e pelos organismos, a obtenção e a circulação 
de nutrientes  nos vegetais.  
 
H20. Associar características gerais e adaptações do reino 
plantae ,  com o seu modo de vida e seus limites de 
distribuição nos diferentes ambientes.   
 
H21. Reconhecer os princípios básicos e as especificidades 
das funções vitais da planta. 

1. REINO PLANTAE:  

 Reino das plantas e suas divisões:  

 Características gerais dos grandes 
grupos atuais.   

 Evolução da reprodução nos 
grupos vegetais.   

 Tecidos vegetais – meristemas 
primários e secundários; 
fundamental, parênquima, 
esclerênquima e colênquima; 
vascular, xilema e floema; dérmico, 
epiderme e periderme.  

 Morfologia vegetal.   

 Fisiologia vegetal. 
 

 

BIOLOGIA 
UNIDADE III 

 (AGOSTO E SETEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 
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C3. Identificar características de seres vivos de 
determinado ambiente relacionando-as às condições de 
vida. (Correlacionada com a Competência5 da Área – CA5) 
 
H22.  Associar características gerais e adaptações do  reino 
animália    com o seu modo de vida e seus limites de distribuição 
nos diferentes ambientes.   

1. REINO ANIMALIA 
 

 Principais filos animais.  

 Características gerais.  
 
 

 
 

BIOLOGIA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C9.  Identificar regularidades em fenômenos e processos 
biológicos para construir generalizações, como perceber 
que a estabilidade de qualquer sistema vivo, seja um 
ecossistema, seja um organismo vivo, depende da perfeita 
interação entre seus componentes e processos. 
Alterações em qualquer de suas partes desequilibram seu 
funcionamento, às vezes de maneira irreversível, como 
ocorre no corpo humano, quando da falência de 
determinados órgãos, ou quando, em um ecossistema, 
ocorre perturbação em um dos níveis da teia alimentar. 
(Correlacionada com a Competência5 da Área – CA5) 
 
H23. Reconhecer os princípios básicos e as especificidades 
das funções vitais dos animais e plantas, a partir da análise 
dessas funções em seres vivos que ocupam diferentes 
ambientes.    
 
H24. Comparar a organização e o funcionamento de diferentes 
tipos de sistemas para estabelecer a identidade entre elas. 
 
H25.  Localizar os principais órgãos em um esquema 
representando o contorno do corpo humano.  
 
H26.  Estabelecer as relações entre as várias funções vitais do 
organismo humano.   

1. FUNÇÕES VITAIS NOS 
ANIMAIS 

 

 Nutrição e digestão.   

 Circulação e transporte.   

 Respiração.   

 Excreção.   

 Sistema de proteção-  pele   

 Imunológico e linfático. 

 Sustentação e locomoção.   

 Sistemas integradores-nervoso. 

 Regulação funcional – 
hormonal. 

 Os sentidos.   
 

 
 

C10. Reconhecer a importância dos procedimentos éticos 
na aplicação das novas tecnologias para o diagnóstico 
precoce de doenças e do uso dessa informação para 
promover a saúde do ser humano sem ferir a sua 
privacidade e dignidade. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
 
H27. Conhecer os fundamentos celulares da reprodução e do 
desenvolvimento dos animais, de modo a poder encarar com 
naturalidade temas como reprodução e sexualidade humanas. 
Utilizar os conhecimentos sistematizados na eventual 
formação de juízos de valor em assuntos polêmicos da 
cidadania, tais como controle de reprodução, aborto, clonagem 
etc. 
H7. Associar as divisões celulares aos processos de 
reprodução, crescimento e regeneração.   

2. BIOLOGIA HUMANA – 
EMBRIOLOGIA E 
REPRODUÇÃO E AS 
BIOTECNOLOGIAS 

 

 Reprodução.  

 Desenvolvimento embrionário. 

 Biotecnologias da reprodução. 

 ISTs. 

 Gravidez na adolescência.  

 Métodos contraceptivos. 
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H28. Associar o processo de reprodução celular com a 
multiplicação celular que transforma o zigoto em adulto, 
reconhecendo que divisões mitóticas descontroladas podem 
resultar em processos patológicos conhecidos como cânceres. 
  

 
Programa Anual de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

HISTÓRIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO I – BIMESTRE 

 

EIXO TEMÁTICO: HOMEM, NATUREZA E CULTURA 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C 7 - Compreender as transformações dos 
espaços como produto das relações 
socioeconômicas e culturais de poder.  
(Correlacionada com a Competência 1,2, 7 da 
Área - CA1, 2, 7) 
 
H32 - Identificar os significados histórico-geográficos 
das relações de poder entre as nações europeias. 
 
H33 - Analisar a ação dos estados europeus no que 
se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no 
enfrentamento de problemas de ordem econômico-
social. 
 
H34 - Comparar o significado histórico-geográfico 
das organizações políticas e socioeconômicas em 
escala local, regional ou mundial. 
 
H35 - Conhecer os principais motivos que 
estimularam às grandes navegações. 
 
H36 - Conhecer alguns aspectos relacionados a vida 
política, econômica e religiosa colonial brasileira. 
 
H37 - Apresentar diferenças e semelhanças entre os 
povos europeus, povos indígenas e africanos. 
 
H38 - Identificar contribuições dos africanos, 
indígenas e europeus, na construção da sociedade 
brasileira. 

 

1. Processos de hegemonia cultural 
 
 

 Os mitos e as grandes navegações. 
 
 

 A construção da sociedade colonial. 
 

 

 Fragmentos da vida quotidiana colonial no 
Brasil. 

 
 

 Sociedade e estrutura colonial. 
 
 

 Influência dos meios de comunicação em 
massa. 

 
 
 
2. Processos de interculturalidade 

 

 A colonização na América e o Imperialismo 
na África e Ásia: o padrão civilizatório 
europeu ocidental: branco, cristão e 
masculino. 

 

HISTÓRIA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO E JULHO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C 8 - Compreender as diversidades culturais nas 
sociedades, com ênfase na religiosidade ao 
longo da história.  
(Correlacionada com as Competências 1,3, 7 da 

1. Diversidade religiosa 
 

 As religiões politeístas na antiguidade. 
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Área - CA1, 3, 7) 
 
H39 - Identificar as relações de poder presentes em 
cada sociedade assim como as ações que 
provocaram mudança ou continuidades. 
 
 
H40- Construir a identidade pessoal e social na 
dimensão histórica, a partir da tomada de 
consciência e do papel do indivíduo nos processos 
históricos simultaneamente, como sujeito e como 
produtor dos mesmos. 
 
 
C 9 - Compreender as diversidades étnicas como 
produto das relações socioeconômicas e 
culturais. (Correlacionada com a Competência 
1,2, 6 da Área - CA1, 2, 6) 
 
 
 
H41 - Avaliar as diversidades étnico-culturais 
ocorridas ao longo da história e as implicações 
oriundas das relações entre grupos. 
 
H42 - Conhecer alguns dos preceitos das maiores 
religiões do mundo. 
 

H43 - Compreender os movimentos políticos em 
torno da questão étnica e da questão de 
nacionalidade, estabelecendo um comparativo com 
formas supranacionais e intranacionais de 
organização política. 

 
 
 

 Judaísmo, islamismo e paganismo. 
 

 O cristianismo no Império Romano. 
 

 O Budismo, Hinduísmo e o Taoísmo.  
 

 O poder da igreja no mundo feudal e atual. 
 

 Reforma protestante e contrarreforma. 
 

 A diversidade religiosa no Brasil (igrejas 
evangélicas). 
 

 O espiritismo. 
  

 A teologia da libertação. 
 

  A religiosidade e a não religiosidade na 
atualidade (ateísmo). 

 
2. Diversidade étnico-cultural. 

 

 A religiosidade afro-brasileira. 
 

 A formação das sociedades pré-colombianas 
(astecas, incas e maias) e das sociedades 
tribais africanas (Kush, Axu, reinos da Núbia, 
Gana, Mali) e sua posterior desestruturação; 

 
3. Diversidade de classes sociais 

 
a. Classes sociais no Egito, Grécia, 

Mesopotâmia, Roma, Mundo feudal e Brasil 
hoje. 

 
 

HISTÓRIA 
UNIDADE III 

(AGOSTO E SETEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

 

C 10- Compreender as transformações dos 
espaços como produto das relações 
socioeconômicas e culturais de dominação.  
 
(Correlacionada com as Competências 2,6, 11 da 
Área – CA2, 6, 11) 
 
H44- Compreender e distinguir as várias concepções 
de ideologia nas experiências históricas da 
Humanidade, relacionando - as com as noções 
atuais. 

 

1. Diversidade de ideias. 
 

 As peculiaridades culturais de palestinos e 
hebreus. 
 

 Renascimento Cultural e Urbano. 
 

 A inter-relação de culturas na Europa e nos 
Estados Unidos na atualidade. 
 

 O iluminismo. 
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H45- Diferenciar as várias experiências vividas pelas 
sociedades em termos da construção de ideias 
sociais e políticas. 
 
H46 - Conhecer os fatores que estimularam o 
renascimento cultural. 
 
H47- Identificar os principais elementos que 
caracterizavam o liberalismo, o socialismo e o 
colonialismo. 
 
H48- Perceber contribuições do iluminismo no 
surgimento de movimentos que contestavam as 
exigências da coroa portuguesa. 

 

 

 Liberalismo, socialismo e colonialismo. 
 

 A era das monarquias absolutistas. 
 

 Conservadorismo e liberalismo no mesmo plano 
no segundo império no Brasil. 
 

 Segundo Reinado no Brasil. 

 

 O fim do Império no Brasil. 

 

 
 

HISTÓRIA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C 11 - Identificar e compreender as várias 
relações que envolvem o conceito de 
propriedade bem como os vários tipos de 
propriedade vivenciados em diversas 
sociedades.  
(Correlacionada com as Competências 4, 6 da 
Área - CA 4, 6) 
 
H49 - Reconhecer as transformações técnicas e 
tecnológicas que determinam as várias formas de 
uso e apropriação dos espaços rural e urbano. 
 
 
H50 - Analisar os fatores que explicam o impacto das 
disputas por terra no processo de territorialização. 
 
 
C 12 - Compreender e associar as várias relações 
que envolvem o conceito de propriedade bem 
como os conflitos e protestos relacionados às 
disputas por terra.  
(Correlacionada com a Competência 2, 6, 10 da 
Área – CA 2, 6, 10) 
 
 
H51- Compreender a propriedade e o papel histórico 
das instituições sociais, políticas e econômicas, 
associando-as aos diferentes grupos, conflitos e 
movimentos sociais. 
 
H52 - Analisar a atuação dos movimentos sociais 
que contribuíram para mudanças ou rupturas em 

1. Propriedade no presente e no 
passado. 

 

 A terra no mundo feudal. 
 

 Mercantilismo. 
 

 As capitanias hereditárias e as sesmarias. 
 

 Economia colonial. 
 

 As entradas e bandeiras. 
 

 A expansão da pecuária no Brasil. 
 

 O século de ouro no Brasil colônia. 
 

 Economia cafeeira no Brasil (sec. XIX). 
 

 Canudos, contestado e Padre Cícero: política, 
miséria e misticismo. 

 

 Ligas camponesas e MST. 
 

2. Terra, política e protesto no Brasil. 
a. A redemocratização no Brasil. 
 

 O impeachment de Collor.  
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processos de disputa pelo poder. 
 
H53 - Analisar os impactos culturais e ambientais 
gerados a partir da exploração do território brasileiro. 
 
H54 - Enumerar as características principais dos 
sistemas econômicos coloniais (Capitanias 
Hereditárias e o Governo Geral). 
 
H55 - Conhecer os principais movimentos que 
lutaram pela terra no Brasil, como também, seus 
líderes. 
 
H56 - Compreender o processo histórico-político que 
resultou na redemocratização do Brasil e no 
impeachment de Collor. 

 

 
 

GEOGRAFIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

2ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

EIXO TEMÁTICO: HOMEM, NATUREZA E CULTURA 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C12. Compreender as transformações dos espaços 
geográficos como produto das relações 
socioeconômicas e culturais de poder.  

(Correlacionada com a Competência 2 da Área – CA 2) 

H33. Compreender os tipos e causas dos processos 
migratórios no mundo e no Brasil. 

H34. Analisar a dinâmica populacional brasileira e suas 
implicações no espaço geográfico brasileiro. 

H35. Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere 
à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de 
problemas de ordem econômico-social. 

H36. Entender as características dos países superpovoados, 
analisando os critérios que os definem como tal. 

 

C13 . Compreender a produção e o papel histórico das 
instituições sociais, políticas e econômicas, associando-
as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.  

(Correlacionada com a Competência 3 da Área – CA 3) 

H37. Identificar registros de práticas de grupos sociais no 
tempo e no espaço. 

H38. Analisar a atuação dos movimentos sociais que 
contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de 
disputa pelo poder. 

H39. Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, 
econômicos ou ambientais ao longo da história. 

1.  POPULAÇÃO MUNDIAL E DO BRASIL 
 
 

 Distribuição Geográfica e Aspectos 
Demográficos da População Mundial – 
conceitos  fundamentais (população absoluta 
e relativa) 

 Distribuição Geográfica da população 
mundial. 

 Movimentos populacionais. 

 Teorias populacionais. 

 .Estrutura da população mundial e do 
Brasil 

 Qualidade de vida e distribuição de 
renda> Índice de Desenvolvimento 
Humano(IDH) e Índice Gini. 

 O papel da mulher e do negro no 
mercado de trabalho.   

 

C14. Compreender as transformações dos espaços 
geográficos como produto das relações 
socioeconômicas e culturais de poder.  

2. DESENVOLVIMENTO E 
SUBDESENVOLVIMENTO 
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(Correlacionada com a Competência 2 da Área – CA 2) 

H40. Identificar os significados histórico-geográficos das 
relações de poder entre as nações. 

H41. Comparar o significado histórico-geográfico das 
organizações políticas e socioeconômicas em escala local, 
regional ou mundial. 

H42. Compreender as organizações socioeconômicas do 
mundo atual. 

H43 . Entender o processo histórico que produziu o 
subdesenvolvimento. 

H44. Analisar a dinâmica da organização dos movimentos 
sociais e a importância da participação da coletividade na 
transformação da realidade histórico-geográfica. 

b. Classificações:  

 

Países em desenvolvimento ou emergentes, 
países industrializados, países do norte e do 
sul, países menos desenvolvidos, primeiro, 
segundo e terceiro mundo, países centrais e 
países periféricos. 

  

 

 
 

GEOGRAFIA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO E JULHO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C15 - Compreender as transformações do espaço 
geográfico como produto das relações 
socioeconômicas e culturas de poder.  

(Correlacionada com a Competência 2 da Área – CA 
2) 

 

H45 . Diferenciar os tipos de urbanização de acordo 
com o nível de desenvolvimento econômico entre os 
países. 

 

H46. Analisar a dinâmica da organização dos 
movimentos sociais e a importância da participação da 
coletividade na transformação da realidade histórico-
geográfica. 

 

H47. Analisar o papel do Estado como instituição na 
organização das sociedades.  

 
H48. Relacionar cidadania e democracia na 
organização das sociedades. 
 

1. URBANIZAÇÃO MUNDIAL E NO 
BRASIL 
 

 Conceitos fundamentais. 

  A urbanização e o nível de desenvolvimento. 

  Aglomerações urbanas e hierarquia. 

 Problemas urbanos:  

 a. Ambientais – Trânsito; poluição sonora 
e visual. A questão do lixo urbano; a escassez da 
água potável. 

 b. Sociais – Drogas;  criminalidade; 
moradia; menor abandonado; violência;  
mendicância; exclusão social (espacial, 
econômica, cor.). 

 

C16. Entender as transformações técnicas e 
tecnológicas e seu impacto no processo de 
produção, no desenvolvimento do conhecimento e 
na vida social. (Correlacionada com a Competência 
4 da Área – CA 4) 
 
H49. Identificar registros sobre o papel das técnicas e 
tecnologias na organização do  trabalho e/ou da vida 
social. 
 
H50. Analisar fatores que explicam o impacto das 
novas tecnologias no processo de territorialização da 
produção. 

2.  AGRICULTURA MUNDIAL E NO BRASIL 
 

 Conceitos : Agricultura e Extrativismo. 

 Os sistemas Agrícolas e de criação: 
Intensivo e extensivo. 

 Agricultura nos EUA, Europa e China. 

 Os problemas ambientais e sociais 
causados pela atividade agropecuária. 

 Atividade agrícola no Brasil. 

 Principais produtos. 

 Êxodo rural. 

 A questão da terra. 
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H51. Analisar diferentes processos de produção ou 
circulação de riquezas e suas  implicações sócio 
espaciais. 
 
H52. Reconhecer as transformações técnicas e 
tecnológicas que determinam as várias formas de uso 
e apropriação dos espaços rural e urbano. 
 
H53. Analisar a mundialização da economia e os 
processos de interdependência acentuados pelo 
desenvolvimento de novas tecnologias. 

Agricultura Cientifica: Os Transgênicos ou 
OGMs. 

 

GEOGRAFIA 
UNIDADE III 

(AGOSTO E SETEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C17. Compreender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no espaço em 
diferentes contextos históricos e geográficos.  
(Correlacionada com a Competência 6 da Área – CA 
6) 
H54. Analisar de maneira crítica as interações da 
sociedade com o meio físico, levando em consideração 
aspectos históricos e(ou) geográficos. 
H55. Relacionar o uso das tecnologias com os 
impactos socioambientais em diferentes contextos 
histórico-geográficos. 
 
H56. Reconhecer a importância dos recursos naturais 
na produção do espaço geográfico, relacionando-os 
com as mudanças provocadas pelas ações humanas. 
 
H57. Comparar as novas tecnologias e as modificações 
nas relações da vida social e no mundo do trabalho. 
 
H58. Interpretar fatores que permitam explicar o 
impacto das novas tecnologias no processo de 
desterritorialização da produção industrial e agrícola. 
 
H59. Propor formas de atuação para conservação do 
meio ambiente e sua sustentabilidade. 
 
H60. Analisar as relações da sociedade com o meio 
ambiente. 

1. A INDÚSTRIA 
 

 Conceito e evolução Histórica da 
indústria. 

 Classificação da indústria. 
 Fatores de localização – Divisão 

Internacional do Trabalho – DIT. 
 A indústria e a globalização. 
 Métodos de Produção industrial. 
 Pólos tecnológicos - Principais 

regiões industriais. 
 Indústria e meio-ambiente . 
 A atividade industrial no Brasil – 

Histórico, e importância econômica. 
 Meio-ambiente e indústria no Brasil. 

C18. Compreender a sociedade e a natureza, e 
reconhecendo suas interações no espaço em 
diferentes contextos históricos e geográficos.  

(Correlacionada com a Competência 6 da Área – CA 
6) 
H61. Analisar de maneira crítica as interações da 
sociedade com o meio físico, levando em consideração 
aspectos históricos e(ou) geográficos. 
 
H62. Relacionar o uso das tecnologias com os 

2. FONTES DE ENERGIA 
 

 Classificação das fontes energética. 

 Produção e consumo mundial. 

 Principais fontes: Carvão, Petróleo, 
Nuclear, Gás Natural, Hidroelétricas 
(Produtores, consumidores, vantagens 
e desvantagens). 

 Fontes alternativas de energia. 
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impactos socioambientais em diferentes contextos 
histórico-geográficos. 
 
H63. Reconhecer a função dos recursos naturais na 
produção do espaço geográfico, relacionando-os com 
as mudanças provocadas pelas ações humanas. 
 
H63. Propor formas de atuação para conservação do 
meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 
H64. Discutir ações sobre as relações da sociedade 
com o meio ambiente. 

 Fontes de energia no Brasil- Energias 
alternativas no Brasil. 

 

 

GEOGRAFIA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

 
C19. Compreender as transformações dos espaços 
geográficos a partir da dinâmica mundial, e de poder. 
(Correlacionada com a Competência 2 da Área – CA 
2) 
 
H65. Entender o processo de evolução do comércio 
mundial ao longo da história e suas implicações. 

H66. Comparar diferentes processos de produção ou 
circulação de riquezas e suas implicações sócio 
espaciais. 

H36. Analisar as formas de circulação da informação, 
da riqueza e dos produtos em diferentes momentos da 
história. 
H 67. Comparar o significado histórico-geográfico das 
organizações comerciais em escala local, regional e 
mundial. 
H 68. Discernir sobre o papel do Brasil no comércio 
mundial assim como suas consequências para nossa 
economia. 

1. SETOR TERCIÁRIO: COMÉRCIO 
MUNDIAL E GLOBALIZAÇÃO. 
 

 Comércio (Conceito, origem e 
evolução.) 

 Comércio internacional no mundo 
global.  

 Papel dos EUA e China. 
 Organizações internacionais do 

comércio – FMI, Banco Mundial. 
 Participação do Brasil no comércio; 

Serviços; Turismo; Transportes. 

 
C20. Compreender as transformações dos espaços 
geográficos como produto das relações 
socioeconômicas e culturais de poder.  
(Correlacionada com a Competência 2 da Área – CA 
2) 
 
 
H69. Identificar os significados histórico-geográficos das 
relações de poder entre as nações. 
 
H70. Comparar o significado histórico-geográfico das 
organizações políticas e socioeconômicas em escala 
local, regional ou mundial. 
 
H71. Reconhecer a dinâmica da organização dos 
movimentos sociais e a importância da participação da 

17. CAPITALISMO E SOCIALISMO 
 

 Características gerais. 

 Lideranças capitalistas e ex-
socialistas. 

 O Socialismo hoje: Cuba, Vietnã e 
Coréia do norte. - A China, um caso 
particular: 

 O Socialismo Chinês e o crescimento 
econômico. 
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coletividade na transformação da realidade histórico-
geográfica. 

 
 

FILOSOFIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

EIXO TEMÁTICO: HOMEM, NATUREZA E CULTURA 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES CONTEÚDO  

C6. Ler, de modo filosófico, textos de diferentes 
estruturas e registros.  (Correlacionada com a 
Competência 4 da Área – CA 4) 
 

H11. Identificar as bases do nascimento da lógica e 
as contribuições de pensadores, como Heráclito, 
Parmênides, Platão e Aristóteles. 

H12. Caracterizar os principais elementos da lógica: 
A proposição, o silogismo, a lógica matemática, a 
linguagem e a metalinguagem etc. 

C7. Debater, tomando uma posição, defendendo-
a argumentativamente e mudando de posição 
em face de argumentos mais consistentes. 
(Correlacionada com a Competência 1 da Área – 
CA 1) 

H13. Organizar as ideias em uma sequência lógica 
(coesão e coerência). 

H14. Estabelecer relação entre tese e argumento. 

 
1. LÓGICA 

 

 O nascimento da Lógica. 

 Aparecimento da Lógica. 

 Elementos da Lógica. 

 

 

FILOSOFIA 
 

UNIDADE II 
(MAIO, JUNHO E JULHO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES CONTEÚDO 

C8. Elaborar por escrito o que foi apropriado de 
modo reflexivo.  
(Correlacionada com as Competências 3, 1 da 
Área – 
 (CA 3, 1) 

H15. Descrever a importância da linguagem para 
formação do homem e da cultura. 

H16. Caracterizar o pensamento. 

H17. Distinguir inteligência e memória. 

C9. Contextualizar conhecimentos filosóficos, 
tanto no plano de sua origem específica, quanto 
em outros planos: o pessoal-biográfico; o 

 

1. LINGUAGEM, PENSAMENTO E 
CONSCIÊNCIA 

 

A Linguagem 

 Importância da linguagem 

 A origem da linguagem 
O Pensamento 

 A inteligência 

 Como funciona o pensamento conceitual 
A Consciência 

 Consciência e conhecimento 

 O inconsciente 
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entorno sócio-político, histórico e o cultural; o 
horizonte da sociedade científico-tecnológica.  
(Correlacionada com a Competência 4 da Área –  
CA 4) 

H18. Comparar e analisar a relação entre 
consciência, conhecimento e inconsciente. 

H19. Analisar o diálogo entre as diferentes 
possibilidades filosóficas nas teorias estudadas 
estimulando argumentos consistentes. 
 

 
 

FILOSOFIA 
 

UNIDADE III 
(AGOSTO E SETEMBRO) 

2ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES CONTEÚDO 

 
C10. Contextualizar o pensamento dos autores 
estudados dentro do universo histórico-cultural. 
(Correlacionada com as Competências 5, 10 da 
Área – CA 5, 10). 
 
H20. Comparar as principais perspectivas 
epistemológicas assim como as posturas 
decorrentes do ato de conhecer. 
 
H21. Utilizar em seu cotidiano, na problematização 
de textos estudados, categorias de análise 
apreendidas no estudo das diversas correntes 
filosóficas e de outras esferas do conhecimento. 
 

 
1. RACIONALISMO E EMPIRISMO 

 O conhecimento e os primeiros filósofos. 
o Heráclito, Parmênides e Demócrito. 
o Sócrates e os sofistas. 
o Platão e Aristóteles. 

 

 Os filósofos modernos e a teoria do 
conhecimento. 
o Bacon e Descartes. 
o Locke. 

 

 

FILOSOFIA 
 

UNIDADE IV 
(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

2ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES CONTEÚDO 

 
C11. Elaborar por escrito o que foi apropriado de 
modo reflexivo. 
 (Correlacionada com as Competências 7, 8 da 
Área – CA 7, 8). 
 
H22. Identificar as indagações básicas da 
Metafísica. 

H23. Conceituar razão instrumental. 

C12. Ler, de modo filosófico, textos de 

 
1. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

 As indagações metafísicas. 

 O ideal científico e a razão instrumental 

 Ciência, técnica e tecnologia. 

 Tecnologia: otimismo, pessimismo e 
moderação. 

 Os efeitos da tecnologia. 

 Humanizando a tecnologia. 
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diferentes estruturas e registros.  
(Correlacionada com as Competências 10, 11 da 
Área – CA 10, 11) 
 

H24. Diferenciar senso comum de atitude científica. 

H25. Distinguir ciência de tecnologia. 

H26. Criticar neutralidade científica. 

 

 
 

SOCIOLOGIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

2ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

I – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

EIXO TEMÁTICO: HOMEM, NATUREZA E CULTURA 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO  

C5. Entender as transformações técnicas 
e tecnológicas e seu impacto nos 
processos de produção no 
desenvolvimento do conhecimento e na 
vida social. 
(Correlacionada com a Competência 2, 7 
da  
Área – CA 2, 7) 
 
H21. Relacionar as transformações no 
mundo do trabalho com o novo perfil de 
qualificação exigida, gerada por mudanças 
na ordem econômica. 
 
H22. Discutir a importância do trabalho à 
medida que assume sentidos diversos ao 
longo da história, sendo também uma 
condição indispensável para a cidadania. 
 
H23. Analisar fatores que explicam o 
impacto das novas tecnologias nos 
processos de produção. 
 
H24. Analisar diferentes processos de 
produção ou circulação de riquezas e suas 
implicações socioeconômicas. 
 
H25. Identificar as transformações ocorridas 
a partir do desenvolvimento do capitalismo 
como fator estruturante das relações de 
produção. 
 
H26. Distinguir as transformações técnicas e 
tecnológicas que determinam as várias 
formas de uso e apropriação dos espaços 
selecionando argumentos favoráveis ou 
contrários às modificações impostas à vida 
social e ao mundo do trabalho. 

 
1. A BASE ECONÔMICA DA SOCIEDADE 

 
 A produção. 
 Trabalho. 
 Instrumento de produção. 
 As forças produtivas. 
 Relações de produção. 
 Modos de produção: a história da 

transformação da sociedade. 
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SOCIOLOGIA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO E JULHO) 

2ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

II – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C6. Discutir sobre os processos de 
transformações sociais, econômicas, políticas 
e culturais no contexto presente, identificando 
e comparando referenciais alternativos que 
visem erradicar formas de exclusão social.  
(Correlacionada com a Competência 6 da Área 
– CA 6) 
 
H27. Interpretar a “unificação” da economia e os 
processos de interdependência das nações, 
acentuadas pelo desenvolvimento de novas 
tecnologias. 
 
H28. Identificar as principais características das 
novas tecnologias avaliando as modificações que 
impõem ao mundo do trabalho.  
 
H29. Analisar as principais diferenças entre o 
modo de produção capitalista e socialista em 
relação aos impactos trazidos pela estatização ou 
privatização da economia. 

1. CAPITALISMO OU 
SOCIALISMO? 

 
 O modo capitalista de produção. 
 Etapas do capitalismo. 
 Socialismo: um novo modo de 

produção. 

 

SOCIOLOGIA 
UNIDADE III 

(AGOSTO E SETEMBRO) 

2ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

III – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C7. Produzir novos discursos sobre as 
diferentes realidades sociais, a partir das 
observações e reflexões realizadas. 
(Correlacionada com a Competência 7, 9, 11, 
12 da Área – CA 7, 9, 11, 12) 
 
H30. Identificar os modelos históricos de 
sociedade que reproduzem as desigualdades 
sociais. 
 
H31. Comparar o significado das organizações 
políticas e socioeconômicas em escala local, 
regional ou mundial. 
 
H32. Relacionar a dinâmica da organização dos 
movimentos sociais e a importância da 
participação da coletividade na transformação da 
realidade. 
H33. Analisar formas de mobilidade social em 

1. CLASSES SOCIAIS E 
ESTRATIFICAÇÃO 

 

 Estratificação social. 

 Tipos de estratificação social. 

 Mobilidade social. 
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diferentes modos de produção. 

 
 

SOCIOLOGIA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

2ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL  

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C8. Valorizar as diferentes manifestações 
culturais, etnias e segmentos sociais, 
avaliando o papel ideológico da indústria 
cultural e dos meios de comunicação de 
massa.  
(Correlacionada com a Competência 1, 11 
da  
Área – CA 1, 11) 
 
H34. Discutir a importância da educação no 
processo de transmissão cultural. 
 
H35. Interpretar historicamente e/ou 
sociologicamente fontes documentais acerca 
de aspectos da cultura. 
 
H36. Associar identidades culturais aos seus 
processos históricos. 
 
H37. Comparar pontos de vista expressos em 
diferentes fontes (textos) sobre determinado 
aspecto da cultura. 
 
H38. Identificar as representações da 
diversidade do patrimônio cultural e artístico 
em diferentes sociedades. 
 
H39. Construir uma visão mais critica da 
indústria cultural e dos meios de comunicação 
de massa, avaliando o papel ideológico do 
“marketing” enquanto estratégia de 
persuasão do consumidor e do próprio eleitor. 

1. CULTURA E SOCIEDADE 
 

 O papel da educação na 
transmissão da cultura. 

 Identidade cultural. 

 O aspecto material e não material 
da cultura. 

 Componentes da cultura. 

 O crescimento do patrimônio 
cultural.  

 Contato e mudança cultural. 

 Contracultura. 

 Socialização e controle social. 

 
 
 
 

2º ANO – FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Competências, Habilidades, Ementas, Metodologia, Bases Tecnológicas e Bibliografia 
 

DISCIPLINA Administração de Sistema Operacional 1 

ANO 2º CARGA HORÁRIA  80 H/A 
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EMENTA 

 Instalação, Configuração e Gerenciamento Avançado de Sistemas operacionais 
Clientes e Servidores de redes. 

 
COMPETÊNCIAS 

 Desenvolver habilidades de configurações básicas e avançadas para sistema 
operacional cliente; 

 Administrar sistema operacional como servidor de rede local; 

 Gerenciar sistema operacional como servidor de redes longa distância. 

 
CONTEÚDOS 

 Sistema Operacional Cliente e Servidor; considerações a serem analisadas na 
instalação de um sistema operacional (compatibilidade de hardware e software); 
arquitetura de um sistema operacional cliente e servidor; arquitetura de rede de um 
sistema operacional cliente e servidor, requisitos mínimos; tipos de instalações; 
sistema de arquivos; principais protocolos suportados pelo sistema operacional; 
serviços de rede disponibilizados; ferramentas para administração; ferramentas para 
backup; ativando o servidor web, FTP, SMTP, POP e NMTP; diretivas de segurança, 
acesso remoto; recursos de impressão (cliente, servidor); manutenção de usuários e 
grupos de usuários; gerenciamento do computador; update do sistema operacional. 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Sistema operacional Cliente (MS-Windows) 

 Sistema operacional Servidor (MS-Windows) 

 
BIBLIOGRAFIA 

 THOMPSON, Marco Aurélio. Windows Server 2003 - Administração de Redes. Érica, 
1ª / 2003. 

 BADDINI, Francisco. Gerenciamento de Redes com Windows XP. Érica, 7. 

 

DISCIPLINA Administração de Sistema Operacional 2 

ANO 2º CARGA HORÁRIA  80 H/A 

 
EMENTA 

 Instalação, Configuração e Gerenciamento Avançado de Sistemas operacionais 
Clientes e Servidores de redes. 

 
COMPETÊNCIAS 

 Desenvolver habilidades de configurações básicas e avançadas para sistema 
operacional cliente; 

 Administrar sistema operacional como servidor de rede local; 
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 Gerenciar sistema operacional como servidor de redes longa distância. 

 
CONTEÚDOS 

 Sistema Operacional Cliente e Servidor; considerações a serem analisadas na 
instalação de um sistema operacional (compatibilidade de hardware e software); 
arquitetura de um sistema operacional cliente e servidor; arquitetura de rede de um 
sistema operacional cliente e servidor, requisitos mínimos; tipos de instalações; 
sistema de arquivos; principais protocolos suportados pelo sistema operacional; 
serviços de rede disponibilizados; ferramentas para administração; ferramentas para 
backup; ativando o servidor web, FTP, SMTP, POP e NMTP; diretivas de segurança, 
acesso remoto; recursos de impressão (cliente, servidor); manutenção de usuários e 
grupos de usuários; gerenciamento do computador; update do sistema operacional. 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Sistema operacional Cliente (GNU Linux) 

 Sistema operacional Servidor (GNU Linux) 

 
BIBLIOGRAFIA 

 MAIA, Luis P. Arquitetura de Redes de Computadores. LTC, 1ª / 2009. 

 MORIMOTO, Carlos E. Servidores Linux - Guia Prático. Sulina, 1ª / 2008. 

 

DISCIPLINA Segurança de Dados e Informações 

ANO 2º CARGA HORÁRIA  80 H/A 

 
EMENTA 

 Conceitos e fundamentos de softwares e serviços de redes computacionais 
específicos para gerenciar, prevenir e corrigir falhas de segurança dentro dos 
softwares principais de uma rede computacional. 

 
COMPETÊNCIAS 

 Realizar análise dos conceitos de Segurança da Informação e Segurança de Redes 
Computacionais; 

 Utilizar Softwares para detecção de pontos vulneráveis dentro das Redes 
Computacionais; 

 Configurar softwares para implementação e manutenção da segurança dos dados na 
infra-estrutura de redes; 

 Aplicar políticas de segurança dentro das estruturas corporativas e domésticas das 
redes computacionais. 
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CONTEÚDOS 

 Segurança lógica: (Criptografia; Protocolos seguros; IPSEC; SSL;Firewall.); 

 Principais tipos de ataques a redes e como evitá-los: (Segurança de acesso: Senhas; 
Fragilidades e como corrigi-las; Controle de acesso físico; Dispositivos biométricos; 
Controle de acesso lógico; Detecção de intrusão; Históricos de acessos e auditoria; 
Protocolos de autenticação); 

 Redes sem Fio: (Ameaças externas (seleção de continuidade); Políticas de segurança; 
Back-up). 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Sistema Operacional Windows (Servidor e Cliente); 

 Sistema Operacional Linux (Servidor e Cliente); 

 Ferramentas de apoio à segurança de redes. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 STALLINGS, William. Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas. 
Prentice Hall - Br , 4ª / 2007. 

 NAKAMURA, Emilio Tissato. Segurança de Redes em Ambientes Cooperativos. 
Novatec, 1ª / 2007. 

 RUFINO, NELSON. Segurança em Redes sem fio, Novatec Editora, 2005. 

 
 

DISCIPLINA Tecnologias Atuais de Redes 

ANO 2º CARGA HORÁRIA  80 H/A 

 
EMENTA 

Novas tendências na área de redes computacionais em diferentes sistemas operacionais 
e dispositivos de redes físicos. 

 
COMPETÊNCIAS 

 Aplicação de recursos avançados para redes locais de computadores; 

 Aplicação de recursos avançados para redes computacionais de longa distância; 

 Estudos e pesquisas sobre as novas tendências de tecnologias em serviços de redes 
computacionais. 

 
CONTEÚDOS 

 Conceitos de Criptografia; tipos de criptografia de dados; Conceitos de Redes sem fio; 
Implementação lógica de redes sem fio - Wireless; conceitos de VPN (Virtual Private 
Network); Implementação de redes privadas seguras – VPN; recursos avançados de 
redes lógicas; Descrição de Voip, voz sobre IP, características e funcionamento; 
Atualizações das tecnologias de redes mundiais. 
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BASES TECNOLÓGICAS 

 Sistema Operacional Windows (Cliente, Servidor); 

 Sistema Operacional Linux (Cliente, Servidor); 

 Softwares específicos de cada tecnologia abordada. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 DANTAS, Mario. Redes de Comunicação e Computadores . Visual Books , 1ª / 2009. 

 MORIMOTO, Carlos Eduardo. Redes - Guia Prático. Sul Editores , 1ª / 2008. 

 

DISCIPLINA:  GESTÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

ANO 2º CARGA 
HORÁRIA  

80 

EMENTA 
O   sucesso   e   o   fracasso   de   novos   empreendimentos;   A pequena empresa. 
Definição. Critérios  de tamanho. Importância e  Contribuição Econômica e  Social; Estrutura 
organizacional. Empresas familiares; Gestão Estratégica nas Pequenas empresas; 
Marketing em  empresas   de   pequeno   porte.   Marketing   Mix.   Franchising;   
Administração   de   Recursos   Humanos   em  Pequenas   Empresas;   Produção   e   
Qualidade   nas   Pequenas   Empresas;   Administração   Financeira   nas   Pequenas  
Empresas; A pequena Empresa e o meio ambiente; Responsabilidade Social de Pequenas 
Empresas. 

COMPETÊNCIAS 

 Entender os conceitos básicos da gestão de PME´s; 

 Tomar consciência da necessidade da pratica constante das ferramentas da 
administração de pequenas e micro empresas para a prática de uma boa gestão; 

 Acompanhar e auxiliar os procedimentos de abertura de uma PME; 

 Desenvolver estratégias para a otimização da administração da micro e pequena 
empresa. 

 Organizar e desenvolver atividades de gestão de marketing, recursos humanos, 
operações, materiais e finanças; 

 Tomar decisão sobre escolhas de franquias para PME´s; 

 Analisar mercado consumidor e concorrência para PME´s; 

 Implantar sistemas adequados de gestão para PME´s. 

CONTEÚDOS 

 Pequenas e Microempresas: conceito, definições e aspectos relevantes; 

 Origens e importância da MPE; 

 Empreendedorismo e as PME´s. 

 Importância e características da micro e pequena empresa e do empresário; 

 Função econômica e social da PME; 

 Ser micro ou pequeno empresário, implicações legais; 

 Cuidados ao abrir uma empresa: que tipo de empresa abrir? Procedimento para 
abertura de uma empresa e entidades de apoio, linhas de crédito e bancos de 
oportunidades; 

 Aspectos legais e registro de empresas de pequeno porte. Práticas de gestão de 
micro e pequenas empresas; 

 O empresário da micro e pequena empresa e o processo de Gestão: 

 administração familiar X administração profissional; 

 O plano de negócio como instrumento de gerenciamento; 

 Diferencial das micro e pequenas empresas e as principais dificuldades 

 encontradas; 
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 As micro e pequenas empresas e o cenário econômico e social no qual estão 
inseridas; 

 Práticas de gestão de pequenos negócios: controle de vendas e de compras, controle 
de despesas, controle de estoques, controles financeiros e cálculo e gestão do capital 
de giro; 

 Gestão de marketing, recursos humanos, operações, materais e finanças para MPE; 

 Mercado consumidor e concorrência para as MPE´s; 

 MPE´s e o sistema de franquias;  

 Gestão estratégica para MPE´s; 

 Sistema de gestão: conceitos e componentes do sistema de gestão,  dificuldades 
para implantação e uso. 

 

BIBLIOGRAFIA 
FARIA, Marília de Sant’anna; TACHIZAWA, Takechi. Criação de Novos Negócios: 
Gestão de Micros e Pequenas Empresas. 1ed. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 
DORNELAS, José Carlos. Empreendorismo: transformando idéias em negócios. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
CASAROTTO, N. F.; Pires, L. H. Rede de Pequenas e médias empresas e 
desenvolvimento local. SP: Atlas, 2001. 
BIAGIO, Luiz Arnaldo; BATOCCHIO, Antonio. Plano de Negócios: Estratégia para Micro 
e Pequenas Empresas. Barueri, Manole, 2005. 

 

 

3º ANO – BASE NACIONAL COMUM E PARTE DIVERSIFICADA 

 
Programa Anual de Linguagens e suas Tecnologias 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C.1 Compreender e usar a língua portuguesa 
como língua materna, geradora de significação e 
integradora da organização do mundo e da própria 
identidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
H1. Identificar, em textos de diferentes gêneros, as 
marcas linguísticas que singularizam as variedades 
linguísticas sociais, regionais e de registro. 
 
H2. Relacionar as variedades linguísticas a situações 
específicas de uso social. 
 
C.2 Reconhecer e valorizar a linguagem de seu 
grupo social e as diferentes variedades da língua 
portuguesa, procurando combater o preconceito 
linguístico. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 

1. ANÁLISE LÍNGUÍSTICA E 
REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

 

 LÍNGUA E LINGUAGENS 
 
- Análise das variações linguísticas. 
 
- Trabalho, linguagem e realidade brasileira. 
 
- Adequação linguística e ambiente de 
trabalho, a situações específicas de uso 
social. 
 
- A linguagem e o desenvolvimento do senso 
crítico: humor e linguagem – charge, cartum, 
tirinhas, quadrinhos, etc. 
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H3. Relacionar a presença de uma variedade 
linguística em um texto ao contexto de interlocução. 
 
H4. Identificar a relação entre preconceitos sociais e 
usos linguísticos. 
 

- Argumentação, crítica e mídia impressa – 
notícia, propaganda, reportagem, jornal, 
revista, artigos de opinião. 

 
C.4 Entender os princípios, a natureza, a função e 
o impacto das tecnologias da comunicação e da 
informação, na sua vida pessoal e social, no 
desenvolvimento do conhecimento, associando-
os aos conhecimentos científicos, às linguagens 
que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos 
processos de produção e aos problemas que se 
propõem solucionar. 
(Correlacionada com a Competência9 da Área – 
CA9) 
H7. Reconhecer a função e o impacto social das 
diferentes tecnologias de comunicação e informação 
 
H8. Identificar pela análise de suas linguagens, as 
tecnologias da comunicação e informação. 

 

 LINGUAGEM DIGITAL 
 
- Conceituação e identificação da  linguagem 
digital, estabelecendo relação com os 
gêneros textuais emergentes (sites na 
internet, carta eletrônica, bate-papo virtual, 
aulas virtuais conferências, etc.) 
 
- Compreensão da ética na internet. 
 

C.3 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. (Correlacionada com a Competência7 
da Área – CA7) 
H5. Inferir em um texto quais são os objetivos de seu 
produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos 
procedimentos argumentativos utilizados. 
H6. Identificar os elementos organizacionais e 
estruturais de textos de diferentes gêneros. 
 

2. GRAMÁTICA NUMA 
PERSPECTIVA FUNCIONAL 

 
O TEXTO COMO ELEMENTO DA 
ATIVIDADE DISCURSIVA. 
 
- Identificação de conectores de articulação 
lógica e cronológica. 
- Reconhecimento do valor expressivo de 
ecos e ambiguidades (valor polissêmico ou 
homonímico de palavras e expressões.) 
- Identificação de aspectos linguísticos da 
construção do gênero textual.   

C.5 Refletir sobre a conveniência de se conhecer 
as regras da norma padrão como forma de se 
ampliar o domínio de diferentes formas de 
expressão da língua. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H9.  Reconhecer os usos da norma padrão da língua 
portuguesa nas diferentes situações de comunicação. 

3. NORMAS DA ORTOGRAFIA 
OFICIAL 

 
- Estudo de aspectos formais do uso da 
língua: normas da ortografia oficial, 
concordância verbal e nominal. 

C.6 Analisar criticamente os diferentes discursos, 
inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade 
de avaliação de textos. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
 
H10.  Reconhecer em textos os procedimentos de 
persuasão utilizados pelo autor. 
 
C.7 Usar os conhecimentos adquiridos por meio 
da análise linguística para expandir sua 
capacidade de uso da linguagem, ampliando a 
capacidade de análise crítica. 

4. LEITURA, COMPREENSÃO E 
PRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS 
E ESCRITOS 

 
 

 TEXTOS ORAIS: CARACTERÍSTICAS E 
ELEMENTOS ESTRUTURADORES 

 
- Identificação de aspectos da oralidade em 
textos escritos. 
 
- Reconhecimento da estruturação do 
discurso interativo no contínuo oral escrito: 
entrevista televisiva, telejornais. 
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(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
 
H11.  Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação. 

 
- Identificação da intencionalidade 
comunicativa (marcas a partir das quais se 
pode identificar a posição do autor em 
relação às ideias veiculadas). 
 
- Discussão de pontos de vista em textos 
literários. 
 
- Utilização adequada de convenções para 
citação de discurso alheio. (menção de 
fontes, paráfrases, etc.). 

C.3 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. (Correlacionada com a Competência7 
da Área – CA7) 
H12.   Inferir em um texto quais são os objetivos de 
seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise 
dos procedimentos argumentativos utilizados. 

 LEITURA E COMPREENSÃO DE 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 
- Leitura e compreensão de texto 
argumentativo e suas características:  
 
Resumo/ resenha crítica e carta 
argumentativa. 
 

C3. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. (Correlacionada com a Competência7 
da Área – CA7) 
 
H13.  Reconhecer em textos de diferentes gêneros, 
recursos verbais e não verbais utilizados com a 
finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. 
 
H14.  Relacionar, em diferentes textos, opiniões, 
temas, assuntos e recursos linguísticos. 
 
H15.  Reconhecer no texto estratégias argumentativas 
empregadas para o convencimento do público, tais 
como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, 
entre outras. 
 
C.8 Compreender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como meios de 
organização cognitiva da realidade pela 
constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – 
CA6) 
 
H16. Identificar os elementos que concorrem para a 
progressão temática e para a organização e 
estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

 ASPECTOS DA TEXTUALIDADE 
 
- Reconhecimento de elementos pragmáticos 
(papéis sociais e comunicativos dos 
interlocutores, função sociocomunicativa do 
gênero, aspectos da dimensão espaço-
cultural em que é produzido (ideia global, 
argumento principal e secundário- finalidade 
– síntese, gênero, etc.) 
 
- Identificação de características de 
textualidade: intencionalidade, 
situacionalidade, informatividade, 
aceitabilidade, coesão (referência, elipse, 
repetição) e coerência (ideia principal/ 
detalhes de apoio, relações de causa e 
efeito, sequência temporal, espacial e 
relações de comparação e contraste), na 
construção da argumentação. 
 
- Reconhecimento dos modos da composição 
textual (tipos textuais narrativo, descritivo, 
argumentativo, injuntivo, dialogal). 
 
- Reconhecimento da organização da 
macroestrutura semântica (dimensão 
conceitual), articulação entre as 
ideias/proposições (relações lógico-
semânticas) e progressão temática. 
 
- Identificação de mecanismos enunciativos. 
 
- Estudo de relações intertextuais: paródia 

C.9 Empregar os diferentes recursos da coesão 
textual, de forma a assegurar a continuidade do 
texto. 

 PRODUÇÃO DE GÊNEROS 
TEXTUAIS E REESCRITA 
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(Correlacionada com a Competência6 da Área – 
CA6) 
H.17. Sinalizar no texto o necessário encadeamento 
entre seus diferentes segmentos sejam estes 
segmentos palavras, períodos, parágrafos ou blocos 
supraparagráficos. Com substituições  equivalentes e 
o uso de palavras semanticamente associadas. 
 
C.10 Analisar as especificidades das diferentes 
classes gramaticais na construção do texto. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
H.18 Utilizar palavras de diferentes classes 
gramaticais cada uma preenchendo sua função 
particular para que a expressão do sentido e das 
intenções seja possibilitada. 

- Produção de texto argumentativo: resumo/ 
resenha crítica e/ou carta argumentativa.  
 
- Retextualização: produção escrita de textos 
a partir de outros textos tomados como base 
ou fonte. (paródia). 
 
- Reflexão sobre os textos produzidos. 
 
- Reelaboração (revisão/reescrita) do texto. 
 

C.11 Compreender as relações entre o texto 
literário e o contexto histórico, social, político e 
cultural, valorizando a literatura como patrimônio 
nacional. 
(Correlacionada com a Competência5 da Área – 
CA5) 
 
 
H19.  Identificar em um texto literário as relações 
entre tema, estilo e contexto histórico de produção. 
 
H20. Reconhecer a importância do patrimônio literário 
para a preservação da memória e da identidade 
nacionais. 
 
H21. Utilizar os conhecimentos sobre a construção do 
texto literário para atribuir-lhe um sentido. 
 

5. LITERATURA 
 

 LITERATURA E LINGUAGEM ARTÍSTICA 

 

- A literatura e a construção da modernidade 
e do moderno com identificação na leitura e 
na linguagem, as intenções de cunho 
ideológico (político e econômico) dos agentes 
de produção de textos. 
 
- Texto literário: prosa e poesia modernas. 
Reconhecimento no texto de marcas 
decorrentes de épocas em que foi produzida, 
como a comparação entre a poesia do século 
XIX com a do século XX. 
 

 ESTILOS LITERÁRIOS 
- As Vanguardas Europeias. 
- A literatura Pré-Modernista. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C.12 Reconhecer a língua materna como veículo 
de participação social e geradora de significação 
que contribui para documentação e legitimação 
da cultura através dos tempos. (Correlacionada 
com a Competência6 da Área – CA6) 
H3. Relacionar a presença de uma variedade 
linguística ao procedimento de argumentação de um 
texto. 
 
H22. Utilizar a linguagem como forma de interação de 
poder  agir, atuar ou intervir na construção da 
realidade 
 

1. ANÁLISE LÍNGUÍSTICA E 
REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

 

 LÍNGUA E LINGUAGENS 
 
- Reconhecimento dos fatores responsáveis 
pela variação linguística, nos diversos 
componentes da língua: fonético, fonológico, 
morfológico, sintático e semântico. 
 
- Avaliação específica das diferenças de 
sentido e de valor em função da presença ou 
ausência de marcas típicas do processo de 
mudança histórica da língua num texto dado 
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C2. Reconhecer e valorizar a linguagem de seu 
grupo social e as diferentes variedades da língua 
portuguesa, procurando combater o preconceito 
linguístico. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H1.  Identificar, em textos de diferentes gêneros, as 
variedades linguísticas sociais, regionais e de registro 
(situações de formalidade e coloquialidade.) 

(arcaísmo, neologismo, polissemia, 
empréstimo). 

C4. Entender a importância das tecnologias 
contemporâneas de comunicação e informação e 
seu impacto na organização do trabalho e da vida 
pessoal e social, no desenvolvimento do 
conhecimento, associando-os aos conhecimentos 
científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às 
demais tecnologias, aos processos de produção e 
aos problemas que se propõem solucionar. 
(Correlacionada com a Competência9 da Área – 
CA9) 
H7. Reconhecer a função e o impacto social das 
diferentes tecnologias de comunicação e informação. 
 
H8. Identificar pela análise de suas linguagens, as 
tecnologias da comunicação e informação. 

 

 LINGUAGEM DIGITAL 
 
- Usos e função social dos gêneros digitais:  
e-mails, chats, blogs, vídeos-conferência, 
homepage, fórum de discussão, etc. 
 
- O suporte textual em gêneros digitais e a 
caracterização dos interlocutores na 
comunicação tecnológica. 
 

C8. Compreender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como meios de 
organização cognitiva da realidade pela 
constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – 
CA6) 
H16. Identificar os elementos que concorrem para a 
progressão temática e para a organização e 
estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 
 
C13. Utilizar a língua materna para estruturar a 
experiência e explicar a realidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
 
H20. Reconhecer a importância do patrimônio 
linguístico para a preservação da memória e da 
identidade nacionais. 
 
 
H14. Relacionar, em diferentes textos, opiniões, 
temas, assuntos e recursos linguísticos. 

2. GRAMÁTICA NUMA PERSPECTIVA 
FUNCIONAL 

 
O TEXTO COMO ELEMENTO DA 
ATIVIDADE DISCURSIVA. 
 
- Reconhecimento da construção linguística 
da superfície textual: uso de paralelismos, 
coordenação e subordinação.  
 
-Relações semânticas de: causalidade, 
temporalidade, finalidade, condicionalidade, 
comparação, oposição, adição, conclusão, 
explicação, restrição etc., entre orações, 
períodos ou parágrafos. 
 
- Análise estilística no nível morfossintático: 
 Usos metafóricos e metonímicos das 
palavras e expressões; de neologismos e de 
empréstimos linguísticos; de verbos 
(regulares e irregulares) e efeitos de sentido 
provocados pelo emprego dos diferentes 
sujeitos, tempos e modos nos textos. 
 
- Identificação de aspectos linguísticos 
específicos da construção do gênero textual. 
 
- Informações explícitas e implícitas 
veiculadas. 

C5.  Refletir sobre a conveniência de se conhecer 
as regras da norma padrão como forma de se 
ampliar o domínio de diferentes formas de 
expressão da língua. 

3. NORMAS DA ORTOGRAFIA 
OFICIAL 
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(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
 
H9.  Reconhecer os usos da norma padrão da língua 
portuguesa nas diferentes situações de comunicação. 

- Estudo de aspectos formais do uso da 
língua: normas da ortografia Oficial, crase, 
regência verbal e nominal. 
 
 

C6. Analisar criticamente os diferentes discursos, 
inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade 
de avaliação de textos. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
H10.  Reconhecer em textos os procedimentos de 
persuasão utilizados pelo autor. 
 
H23. Identificar referências intertextuais. 
 
H24. Identificar em textos as marcas de valores e 
intenções que expressam interesses políticos, 
ideológicos e econômicos. 

4. LEITURA, COMPREENSÃO E 
PRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS E 
ESCRITOS 

 

 TEXTOS ORAIS: CARACTERÍSTICAS E 
ELEMENTOS ESTRUTURADORES 

 
- Escuta de textos em situação de leitura em 
voz alta ou de exposição oral – Palestras; 
debates, etc. 
 
- Identificação da intencionalidade 
comunicativa. 
 
- Identificação de estruturas e funções de 
gêneros orais. 
 
- Expressão de opiniões pessoais. 

C14. Reconhecer as linguagens como elementos 
integradores dos sistemas de comunicação e 
construir uma consciência crítica sobre os usos 
que se fazem delas. (Correlacionada com a 
Competência1 da Área – CA1) 
H25. Identificar as diferentes linguagens e seus 
recursos expressivos como elementos de 
caracterização dos sistemas de comunicação 
(informativo, publicitário, artístico e de 
entretenimento). 

 LEITURA E COMPREENSÃO DE 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 
- Leitura e compreensão de texto informativo 
e argumentativo:  
 
- Entrevista de emprego, bulas, manuais, 
dissertação escolar, artigo, notícia e 
reportagem. 
 
 

 
C8. Compreender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como meios de 
organização cognitiva da realidade pela 
constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – 
CA6) 
 
 
H26. Analisar a função predominante (informativa, 
persuasiva etc.) dos textos, em situações específicas 
de interlocução. 
 
H11. Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação. 
 
C15. Aplicar as tecnologias da comunicação e da 
informação na escola, no trabalho e em outros 
contextos relevantes para sua vida. 
(Correlacionada com a Competência1 da Área - 
CA1) 

 ASPECTOS DA TEXTUALIDADE 
 
- Leitura e compreensão de textos na 
perspectiva dos gêneros textuais de 
circulação social, destacando: 
- Localização das informações implícitas e 
explícitas (centrais e secundárias); 
Identificação de sentido de palavras ou 
expressões, utilizando as pistas contextuais 
(indícios do contexto linguístico, e 
extralinguístico). 
 
- Correlação entre informações do texto e os 
conhecimentos prévios, identificando opiniões 
e valores implícitos (pressupostos/ 
subentendidos) com outras visões de mundo. 
 
- Reconhecimento de elementos pragmáticos 
no texto. 
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H25. Identificar as diferentes linguagens e seus 
recursos expressivos como elementos de 
caracterização dos sistemas de comunicação 
(informativo, publicitário, artístico e de 
entretenimento). 
 
H26. Relacionar informações sobre os sistemas de 
comunicação e informação, considerando sua função 
social. 
 
H27. Reconhecer posições críticas aos usos sociais 
que são feitos das linguagens e dos sistemas de 
comunicação e informação. 
 
C6. Analisar criticamente os diferentes discursos, 
inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade 
de avaliação de textos. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
 
H10.  Reconhecer em textos os procedimentos de 
persuasão utilizados pelo autor. 
 
H23. Identificar referências intertextuais. 

 - A função (referencial, expressiva, apelativa, 
poética, fática e metalinguística) 
predominante. 
 
- Relações de sentido entre palavras ou 
expressões (sinonímia, antonímia, 
hiperonímia, hiponímia e campo semântico). 
 
- Reconhecimento da composição textual 
sequências textuais (tipos textuais narrativo, 
descritivo, argumentativo, injuntivo, dialogal). 
 
- Reconhecimento da organização e 
progressão temática. 
 
- Estudo de relações intertextuais: pastiche 

C7. Usar os conhecimentos adquiridos por meio 
da análise linguística para expandir sua 
capacidade de uso da linguagem, ampliando a 
capacidade de análise crítica. (Correlacionada 
com a Competência8 da Área – CA8) 
 
H27. Identificar a relação semântica entre palavras de 
diferentes classes e o tema de um texto. 
 
H11. Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação. 
 
C3. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. (Correlacionada com a Competência7 
da Área – CA7) 
 
H5. Inferir em um texto quais são os objetivos de seu 
produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos 
procedimentos argumentativos utilizados. 
 

 PRODUÇÃO DE GÊNEROS 
TEXTUAIS E REESCRITA 

 
- Produção de texto informativo e 
argumentativo: 
 
 Entrevista de emprego, carta argumentativa 
e dissertação escolar. 
 
- Retextualização: produção escrita de textos 
a partir de outros textos tomados como base 
ou fonte.  (resumos/resenhas/pesquisas 
bibliográficas, paródia/pastiche.)  
 
- Reflexão sobre os textos produzidos. 
 
- Reelaboração (revisão/reescrita) do texto. 
 

C16. Compreender as relações entre arte e a 
leitura da realidade, por meio da reflexão e 
investigação do processo artístico e do 
reconhecimento dos materiais e procedimentos 
usados no contexto cultural de produção da arte. 
(Correlacionada com a Competência4 da Área – 
CA4) 
 
H28. Identificar produtos e procedimentos artísticos 
expressos em várias linguagens. 
H29. Relacionar os sentidos de uma obra artística ao 
seu contexto de produção. 
 

5. LITERATURA 
 

 LITERATURA E LINGUAGEM ARTÍSTICA 
 
- Estabelecimento de relações entre 
produções literárias oriundas de diferentes 
contextos histórico-culturais: 
 
- A literatura e a construção da modernidade 
e do moderno. 
 
- A crítica de valores sociais no texto literário. 
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C11. Compreender as relações entre o texto 
literário e o contexto histórico, social, político e 
cultural, valorizando a literatura como patrimônio 
nacional. 
(Correlacionada com a Competência5 da Área – 
CA5) 
 
 
H19. Identificar em um texto literário as relações entre 
tema, estilo e contexto histórico de produção. 
 

- Romance de tese. 
 
- Poema e denúncia social. 
 
- Teatro contemporâneo. 
 

 ESTILOS LITERÁRIOS 
 
-Reconhecimento na literatura de textos 
literários nacionais, das características, 
contexto histórico, autores e obras próprios 
dos movimentos estéticos a que pertencem: 
 
- A literatura modernista de 22. 
 
- A Semana de Arte Moderna. 
 
- A literatura modernista de 30: poesia. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
UNIDADE III 

(AGOSTO e SETEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C3. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 
diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. (Correlacionada com a Competência7 
da Área – CA7) 
H13. Reconhecer em textos de diferentes gêneros, 
recursos verbais e não-verbais utilizados com a 
finalidade de criar e mudar comportamentos e 
hábitos. 
 
H4. Identificar a relação entre preconceitos sociais e 
usos linguísticos. 
C13. Utilizar a língua materna para estruturar a 
experiência e explicar a realidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H6. Identificar os elementos organizacionais e 
estruturais de textos de diferentes gêneros. 
C7. Usar os conhecimentos adquiridos por meio 
da análise linguística para expandir sua 
capacidade de uso da linguagem, ampliando a 
capacidade de análise crítica. (Correlacionada 
com a Competência8 da Área – CA8) 
H30. Verificar na composição das palavras os 
sentidos implícitos em afixos, sufixos, radicais, 
desinências. 

1. ANÁLISE LÍNGUÍSTICA E 
REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

 

 LÍNGUA E LINGUAGENS 
 
- Reflexão sobre as implicações 
socioculturais características da linguagem 
padrão e não padrão (modalidade oral, 
escrita, níveis de registro, dialetos). 
 
- Identificação da variedade linguística em 
diversos gêneros textuais (música, cordel, 
quadrinhos, etc.). 
 
- Distinção entre as marcas da oralidade no 
texto escrito. 
 
- Identificação das marcas linguísticas 
próprias: da faixa etária do locutor, da 
variação regional, temporal; nas criações 
sequenciais, digitais (fóruns, e-mail, MSN, 
Orkut, etc.). 

 
C15. Aplicar as tecnologias da comunicação e da 
informação na escola, no trabalho e em outros 
contextos relevantes para sua vida. 

 

 LINGUAGEM DIGITAL 
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(Correlacionada com a Competência1 da Área - 
CA1) 
 
H26. Relacionar informações sobre os sistemas de 
comunicação e informação, considerando sua função 
social. 
H32. Recorrer aos conhecimentos sobre as 
linguagens dos sistemas de comunicação e 
informação para resolver problemas sociais e do 
mundo do trabalho. 

- Produção de planilhas, imagens, ícones, 
símbolos; 
- Identificação e contextualização da nova 
simbologia e vocabulário, reconhecendo os 
significados, códigos, 
participantes(interlocutores) e extensões. (vc, 
@, conectar, deletar, tb, naum etc.) 
 
 

C1. Compreender e usar a língua portuguesa 
como língua materna, geradora de significação e 
integradora da organização do mundo e da 
própria identidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H9. Reconhecer os usos da norma padrão da língua 
portuguesa nas diferentes situações de comunicação. 
 
H31. Reconhecer posições críticas aos usos sociais 
que são feitos das linguagens e dos sistemas de 
comunicação e informação. 
 
H13. Reconhecer, em textos de diferentes gêneros, 
recursos verbais e não verbais utilizados com a 
finalidade de criar e mudar comportamentos e 
hábitos. 

2. GRAMÁTICA NUMA PERSPECTIVA 
FUNCIONAL 

 

 O TEXTO COMO ELEMENTO DA 
ATIVIDADE DISCURSIVA. 

  
- Reconhecimento da construção linguística 
da superfície textual: paráfrase e 
reformulação. 
 
- A fidelidade de paráfrases e seus 
segmentos de origem.  
 
- A síntese do conteúdo global do texto.  
 
- Análise estilística no nível morfossintático. 
 
- Valor semântico dos processos de formação 
de palavras, neologismos e estrangeirismos, 
atribuição de novos significados a palavras já 
existentes. 
 
- Identificação de aspectos linguísticos da 
construção do gênero textual. 
 
- A função ou informação presente em outros 
recursos linguísticos: gráficos e em 
elementos não verbais (parênteses, aspas, 
tipos de letras, de formatos do texto, 
imagens, gráficos, tabelas, entre outros). 

C5.  Refletir sobre a conveniência de se conhecer 
as regras da norma padrão como forma de se 
ampliar o domínio de diferentes formas de 
expressão da língua. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H9.  Reconhecer os usos da norma padrão da língua 
portuguesa nas diferentes situações de comunicação. 

3. NORMAS DA ORTOGRAFIA 
OFICIAL 

 
- Estudo de aspectos formais do uso da 
língua: 
 Normas da ortografia oficial, crase, regência 
verbal e nominal. 
 

C6.  Analisar criticamente os diferentes discursos, 
inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade 
de avaliação de textos. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
H10. Reconhecer em textos os procedimentos de 
persuasão utilizados pelo autor. 
 

4. LEITURA, COMPREENSÃO E 
PRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS E 
ESCRITOS 

 

 TEXTOS ORAIS: CARACTERÍSTICAS E 
ELEMENTOS ESTRUTURADORES 
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C17. Compreender na leitura do texto escrito o 
significado, as relações dos fatos elaborados, 
estabelecendo relação com outros textos e seu 
universo de referência de acordo com as 
condições de produção / recepção. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
H11. Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação de 
variados gêneros textuais, que auxiliem na 
compreensão da intenção comunicativa do autor. 

- Produção de textos em eventos da 
oralidade: entrevistas, seminários, fóruns, 
debates, recitais. 
 
- Identificação da intencionalidade 
comunicativa. 
 
- Identificação da estrutura e funções da 
entrevista de emprego, informal, informativa. 
 
- Expressão de opiniões pessoais. 
 
 - Hetero e autoavaliação. 

C3. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 
diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. (Correlacionada com a Competência7 
da Área – CA7) 
H14.  Relacionar, em diferentes textos, opiniões, 
temas, assuntos e recursos linguísticos. 
H5.  Inferir em um texto quais são os objetivos de seu 
produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos 
procedimentos argumentativos utilizados.  

 LEITURA E COMPREENSÃO DE 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 
- Leitura e compreensão de texto prescritivo:  
Manual de concursos/ vestibulares/ aparelhos 
eletrônicos e outros. 
 
- Leitura e compreensão de texto 
argumentativo:  
Dissertação / carta argumentativa / artigos, 
etc. 

C8. Compreender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como meios de 
organização cognitiva da realidade pela 
constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – 
CA6) 
 
 
H16.  Identificar os elementos que concorrem para a 
progressão temática e para a organização e 
estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 
H33. Analisar a função predominante (informativa, 
persuasiva etc.) dos textos, em situações específicas 
de interlocução. 
 
H12. Inferir em um texto quais são os objetivos de seu 
produtor e quem é seu público-alvo, pela identificação 
e análise dos procedimentos argumentativos 
utilizados. 
 
H14. Relacionar, em diferentes textos, opiniões, 
temas, assuntos e recursos linguísticos. 

 ASPECTOS DA TEXTUALIDADE 
 
- Reconhecimento de elementos pragmáticos 
do texto. 
- Utilização de uma postura crítica diante dos 
fatos presentes no texto, relacionando-os ao 
contexto social. 
 
- Compreensão de informações do texto com 
auxílio de recurso gráfico diverso (gráficos, 
tabelas, fotografias, boletins, etc.), 
correlacionando-o a enunciados verbais. 
 
- Identificação de recursos linguísticos 
(elementos de referência pessoal, temporal, 
espacial, registro linguístico, grau de 
formalidade, seleção lexical, tempos e modos 
verbais.) 
 
- Processos de coesão textual (elementos de 
articulação entre segmentos do texto 
referentes à organização – temporal e/ou 
espacial das sequências do texto ou à 
construção da argumentação). 
 
- Reconhecimento dos modos de organização 
da composição textual sequências textuais 
(tipos textuais narrativo, descritivo, 
argumentativo, injuntivo, dialogal). 
 
- Utilização de recursos da intertextualidade, 
estabelecendo comparação, relacionando 
informações do texto com outros presentes 
no contexto social no qual o leitor se insere: 
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citação, epígrafe, alusão, referência, 
paráfrase, paródia e pastiche. 

C7. Usar os conhecimentos adquiridos por meio 
da análise linguística para expandir sua 
capacidade de uso da linguagem, ampliando a 
capacidade de análise crítica. (Correlacionada 
com a Competência8 da Área – CA8) 
H27. Identificar a relação semântica entre palavras de 
diferentes classes e o tema de um texto 
 
H11. Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação. 

 PRODUÇÃO DE GÊNEROS 
TEXTUAIS E REESCRITA 

 
- Produção de texto argumentativo e 
informativo: 
. Dissertação escolar, carta argumentativa, 
texto opinativo  e curriculum vitae. 
 
- Reflexão sobre os textos produzidos. 
  
- Reelaboração (revisão/reescrita) do texto. 

C18. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização, estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção e 
recepção. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
H33.  Estabelecer relações entre o texto literário e o 
momento de sua produção, situando aspectos do 
contexto histórico, social e político. 
 
H34.  Relacionar informações sobre concepções 
artísticas e procedimentos de construção do texto 
literário. 
 
 
 
H35. Analisar as diversas produções artísticas como 
meio de explicar diferentes culturas, padrões de 
beleza e preconceitos artísticos. 

5. LITERATURA 
 

 LITERATURA E LINGUAGEM ARTÍSTICA 
 
- Análise crítica e comparação de texto 
literário com outras formas de expressão 
artística (cinema, vídeo, fotografia, música, 
pintura, escultura, etc.) 
 
- Reconhecimento na literatura das 
características próprias dos movimentos 
estéticos a que pertencem os textos literários: 
 
- Romance: relações entre o eu e o outro.  
- Prosa, poesia, teatro e o mundo atual. 
- O regionalismo nordestino. 
 

 ESTILOS LITERÁRIOS 
 
- Estabelecimento de relações temáticas 
entre gêneros literários de diferentes épocas, 
percebendo concepções de mundo e de 
sujeitos decorrentes de sua historicidade:  
 
- A Geração de 45 
 
- O regional e seu redimensionamento. 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C1. Compreender e usar a língua portuguesa 
como língua materna, geradora de significação e 
integradora da organização do mundo e da 
própria identidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 

1. ANÁLISE LÍNGUÍSTICA E 
REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA 

 

 LÍNGUA E LINGUAGENS 
 
(Redimensionamento de tópicos 
estudados) 
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H1. Identificar, em textos de diferentes gêneros, as 
marcas linguísticas que singularizam as variedades 
linguísticas sociais, regionais e de registro. 
 
H36. Relacionar preconceitos sociais e usos da 
língua. 
 
H9.  Reconhecer os usos da norma padrão da língua 
portuguesa nas diferentes situações de comunicação. 
 
 
C3. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
H3. Relacionar a presença de uma variedade 
linguística ao procedimento de argumentação de um 
texto. 
 
H13.  Reconhecer em textos de diferentes gêneros, 
recursos verbais e não verbais utilizados com a 
finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. 
 

- Valorização das variedades dialetais, 
reconhecendo o contexto, o 
locutor/interlocutor, o propósito comunicativo 
e pluralidade discursiva. 
 
- Marcas dos vários níveis de linguagem, nas 
modalidades oral e escrita da língua (do mais 
formal ao mais informal). 
 
- Identificação das marcas linguísticas 
próprias da faixa etária do locutor, da 
variação regional, temporal, nas citações 
sequenciais digitais (fóruns, e-mails, etc.) 
 
- Efeitos de sentido provocados pelo uso da 
linguagem figurativa (metáforas, metonímias, 
entre outras). 
 
- Reconhecimento dos fatores responsáveis 
pela variação linguística, nos diversos 
componentes da língua: fonético, fonológico, 
morfológico, sintático e semântico. 
 
- Identificação da variedade linguística em 
diversos gêneros textuais (música, cordel, 
quadrinhos, etc.). 

C15. Aplicar as tecnologias da comunicação e da 
informação na escola, no trabalho e em outros 
contextos relevantes para sua vida. 
(Correlacionada com a Competência1 da Área - 
CA1) 
 
H25. Identificar as diferentes linguagens e seus 
recursos expressivos como elementos de 
caracterização dos sistemas de comunicação. 
 
C4. Entender os princípios, a natureza, a função e 
o impacto das tecnologias da comunicação e da 
informação na sua vida pessoal e social, no 
desenvolvimento do conhecimento, associando-o 
aos conhecimentos científicos, às linguagens que 
lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos 
processos de produção e aos problemas que se 
propõem solucionar. 
(Correlacionada com a Competência9 da Área – 
CA9) 
 
H40. Relacionar as tecnologias de comunicação e 
informação ao desenvolvimento das sociedades e ao 
conhecimento que elas produzem. 

 

 LINGUAGEM DIGITAL 
 
- Usos e função social dos gêneros digitais: o 
suporte textual em gêneros digitais e a 
caracterização dos interlocutores na 
comunicação tecnológica – ambientes e 
recursos tecnológicos - 
 
- Identificação e contextualização da nova 
simbologia e vocabulário, reconhecendo o 
gênero como meio de interação e de 
envolvimento com o imaginário do autor. Os 
emoticons, nickname, sites, textos em Power 
Point, hipertexto, etc. 
 
 

C19. Analisar a variedade de gêneros de 
discursos orais para poder ajustar-se a essa 
variedade. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
H37. Identificar e estabelecer distinções entre a 
conversa coloquial, o debate, a exposição de motivos 

2. GRAMÁTICA NUMA PERSPECTIVA 
FUNCIONAL 

 
O TEXTO COMO ELEMENTO DA 
ATIVIDADE DISCURSIVA. 
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ou de ideias, a explicação, o elogio, a crítica, o aviso, 
o convite, o recado, etc. 
 
C20. Adequar-se às condições de produção e de 
recepção dos diferentes gêneros textuais orais. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H38. Ajustar o dialeto (regional e social) e o registro 
(mais ou menos formal ou informal) à variedade de 
situações sociais em que o evento comunicativo se 
insere e relacionar a variedade de registros orais com 
a variedade de contextos situacionais de uso da 
língua. 
 
C21. Reconhecer os elementos que estão na base 
do preconceito linguístico e de sua natureza 
discriminatória. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H39. Identificar a intencionalidade comunicativa e 
observar aspectos preconceituosos ou de caráter 
discriminatórios. 

Leitura, interpretação e produção dos 
gêneros textuais com formas específicas de 
textualização, considerando: 
- O tratamento e os recursos linguísticos 
usados para cada situação de comunicação. 
 
- A identificação e utilização das sequências 
discursivas (exposição e injunção) em 
gêneros textuais de origens diversas: 
literários, técnico-científicos, epistolares, 
jornalísticos, digitais, etc. 
 
- Análise de diferentes gêneros textuais (orais 
e escritos) contidos em suportes de origens 
diversas (seja do jornal, da revista, da 
televisão, do rádio, da internet) 
 
- Identificação dos efeitos de recursos 
semânticos/ morfossintáticos/ estilísticos/ 
pragmáticos, em função da articulação de 
sentido (coerência textual), como composição 
de palavras, figuras de linguagem, elementos 
coesivos, referenciação. 

C1.  Compreender e usar a língua portuguesa 
como língua materna, geradora de significação e 
integradora da organização do mundo e da 
própria identidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H.7 Reconhecer os usos da norma padrão da língua 
portuguesa nas diferentes situações de comunicação. 
 
C5.  Refletir sobre a conveniência de se conhecer 
as regras da norma padrão como forma de se 
ampliar o domínio de diferentes formas de 
expressão da língua. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H9.  Reconhecer os usos da norma padrão da língua 
portuguesa que contribuam para a ampliação das 
competências comunicativas do usuário da língua. 

3. NORMAS DA ORTOGRAFIA 
OFICIAL 

 
- Convenções da ortografia oficial. 
 
- Usos morfológico, sintático e semântico dos 
verbos, concordância, regência, incluindo o 
uso do sinal indicativo de crase.  
 
 
 
 
 
 
 

C3. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
H5.  Inferir em um texto quais são os objetivos de seu 
produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos 
procedimentos argumentativos utilizados. 
 
H14. Relacionar, em diferentes textos, opiniões, 
temas, assuntos e recursos linguísticos. 
 

4. LEITURA, COMPREENSÃO E 
PRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS E 
ESCRITOS 

 

 TEXTOS ORAIS: CARACTERÍSTICAS E 
ELEMENTOS ESTRUTURADORES 

 
- Reflexão sobre textos orais produzidos 
pelos alunos e outros autores. 
 
- Comentários, discussões e debates orais 
sobre livros, peças publicitárias, peças 
teatrais, programas de televisão, 
reportagens, piadas, acontecimentos do 
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H15. Reconhecer no texto estratégias argumentativas 
empregadas para o convencimento do público, tais 
como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, 
entre outras. 
 
 

cotidiano, letras de músicas, exposições de 
arte, avaliação de trabalhos escolares. 
 
- Reconhecimento de estratégias de escuta 
 
- Identificação da intencionalidade 
comunicativa 
 
- Expressão de opiniões pessoais  
 

  

C14.  Reconhecer as linguagens como elementos 
integradores dos sistemas de comunicação e 
construir uma consciência crítica sobre os usos 
que se fazem delas. (Correlacionada com a 
Competência1 da Área – CA1) 
H25.  Identificar as diferentes linguagens e seus 
recursos expressivos como elementos de 
caracterização dos sistemas de comunicação 
(informativo, publicitário, artístico e de entretenimento) 
 
C22. Relacionar informações, representadas em 
diferentes formas, e conhecimentos disponíveis 
em situações concretas, para construir 
argumentação consistente. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
H.12 Relacionar informações sobre os sistemas de 
comunicação e informação, considerando sua função 
social. 

 LEITURA E COMPREENSÃO DE 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 
- Interpretação de imagens, gráficos, tabelas, 
mapas, entre outros. 
 
- Leitura e compreensão de texto 
argumentativo:  
Dissertação escolar, artigos de opinião, 
redações de vestibulares, etc. 
 
- Leitura e compreensão dos gêneros: 
literários, técnico-científicos, epistolares, 
jornalísticos, digitais. 
 
- Identificação das características próprias 
dos gêneros (tese, argumento, contra 
argumentos) em textos de opinião, como 
resenha crítica, etc. 

C3. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. 
 (Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
H26.   Relacionar, em diferentes textos, opiniões, 
temas, assuntos e recursos linguísticos. 
 
H5.  Inferir em um texto quais são os objetivos de seu 
produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos 
procedimentos argumentativos utilizados.  
 
 
C13. Utilizar a língua materna para estruturar a 
experiência e explicar a realidade. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H6.  Identificar os elementos organizacionais e 
estruturais de textos de diferentes gêneros. 
 
H13. Reconhecer, em textos de diferentes gêneros, 
recursos verbais e não verbais utilizados com a 
finalidade de criar e mudar comportamentos e 
hábitos. 
 

 ASPECTOS DA TEXTUALIDADE 
 
- Reconhecimento de elementos pragmáticos 
no texto. 
 
 - Reconhecimento de estratégias 
textualizadoras. 
 
- Identificação de recursos linguísticos; 
coesão textual (elementos de articulação 
entre segmentos do texto referentes à 
organização  e construção da 
argumentação). 
 
- Reconhecimento da composição textual 
(tipos textuais narrativo, descritivo, 
argumentativo, injuntivo, dialogal). 
 
- Identificação da organização semântica. 
 
- Reconhecimento da organização e 
progressão temática. 
 
- Utilização e compreensão dos significados 
nos textos digitais, correlacionando-os com 
os gêneros textuais emergentes. 
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C22.  Relacionar informações, representadas em 
diferentes formas, e conhecimentos disponíveis 
em situações concretas, para construir 
argumentação consistente. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
 
H40. Relacionar as tecnologias de comunicação e 
informação ao desenvolvimento das sociedades e ao 
conhecimento que elas produzem. 
 
 

- Utilização de produções literárias, 
enfatizando, também, a literatura 
pernambucana como experiência de leitura 
por prazer, fonte de informação e meio de 
construção de identidade histórica e 
sociocultural. 
 
- Sistema de sinais gráficos de pontuação 
como indicativos da coesão e da coerência 
do texto. 
 
- Princípio da intertextualidade (relações 
entre diferentes textos – paródia, paráfrase e 
pastiche) 
 
- Reconhecimento de sínteses ou paráfrases 
de textos ou de parágrafos. 

 
C7. Usar os conhecimentos adquiridos por meio 
da análise linguística para expandir sua 
capacidade de uso da linguagem, ampliando a 
capacidade de análise crítica. 
(Correlacionada com a Competência8 da Área – 
CA8) 
 
H27. Identificar a relação semântica entre palavras de 
diferentes classes e o tema de um texto. 
 
H11. Identificar em um texto os mecanismos 
linguísticos na construção da argumentação. 
 
H3. Relacionar a presença de uma variedade 
linguística ao procedimento de argumentação de um 
texto. 

 PRODUÇÃO DE GÊNEROS 
TEXTUAIS E REESCRITA 

 
- Utilização de critérios para organização das 
ideias, como meio de vivenciar a produção de 
texto de forma produtiva e processual (texto 
com instrumento provocador de interação 
autor/leitor). 
 
- Utilização adequada dos conhecimentos 
coesivos no processo de produção, 
imprimindo unidade ao texto. 
 
- Produção de texto 
dissertativo/argumentativo: 
Redação escolar, carta argumentativa, artigo 
de opinião, propostas de redação dos 
aferidores externos (ENEM, UPE, UFPE, 
UFAL, UFPB, etc.) 
 
- Reflexão sobre os textos produzidos. 
- Reelaboração (revisão/reescrita) do texto. 

 
C18. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização, estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção e 
recepção. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – 
CA7) 
 
 
H33.  Estabelecer relações entre o texto literário e o 
momento de sua produção, situando aspectos do 
contexto histórico, social e político. 
 
 
H34. Relacionar informações sobre concepções 
artísticas e procedimentos de construção do texto 
literário. 

5. LITERATURA 
 

 LITERATURA E LINGUAGEM ARTÍSTICA 
 
- Reconhecimento e análise crítica de textos 
literários (eruditos e populares), das 
características próprias dos movimentos 
estéticos (estudados) a que pertencem. 
 
- Relacionamento no texto literário da escolha 
do tema, gênero (conto, poesia concretista, 
marginal, tropicalista, novela, obra teatral), 
recurso linguístico (forma, finalidade e 
convencionalidade) e movimento literário no 
qual se situa o autor modernista e pós-
moderno. 
 

 ESTILOS LITERÁRIOS 
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- Estabelecimento de relações temáticas 
entre a literatura de diferentes épocas, 
percebendo concepções de mundo e de 
sujeitos decorrentes de sua historicidade, 
fazendo comparações com a literatura 
brasileira contemporânea. 

 

LEITURA SUGERIDA DE OBRAS LITERÁRIAS: 
 
1. BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 2007.  
 
2. ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética. Rio de Janeiro. Record, 2001.  
 
3. RAMOS, Graciliano. São Bernardo. Rio de Janeiro. Record, 2006.  
 
4. MELO, NETO. João Cabral de. Morte e Vida Severina. Alfaguara Brasil, 2007.  
 
5. ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 2005.  
 
6. SUASSUNA, Ariano. O Casamento Suspeitoso. Rio de Janeiro: Jose Olímpio, 2007.  
 
7. RODRIGUES, Nelson. Vestido de Noiva. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004. 
 
*OBS.1: Consideramos, ainda, as indicações de leitura obrigatória dos vestibulares da UPE, 
UFPE, UFAL, UFPB, etc. indicadas no processo seletivo. O educador deverá estar em 
constante atualização quanto às obras literárias e sugeri-las aos seus estudantes, de maneira 
lúdica que desperte o prazer pela leitura e contribua para a sua formação acadêmica e 
profissional.    
 
 
*OBS.2: O tópico aspectos da textualidade, alguns conteúdos repetem-se para que o 
professor perceba que o conhecimento é um processo contínuo e sistemático. Ficando 
autônomo para explorar como achar melhor em sala de aula. Contanto que ao término do ano 
letivo o educando consiga desenvolver com competência as habilidades previstas. 
 
 
 

LÍNGUA INGLESA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

 
C8. Análise dos diferentes gêneros discursivos, 
como textos literários, artigos, notícias, receitas, 
rótulos, diálogos, canções, etc. 
(Correlacionada com a Competência5 da Área – 
CA5) 
 
H17. Compreender regras e instruções (manuais, 
rótulos em embalagens, jogos, palavras cruzadas, 
caça-palavras, etc.)  
 

2. VERB TENSE REVIEW 
 

 Revisão dos tempos verbais através da 
utilização das estratégias de leitura que 
possibilitam a compreensão geral do texto, 
tais como: “prediction“, “skimming” e o 
“scanning”, proporcionando uma leitura 
seletiva e eficiente através de: 
identificação da ideia principal do texto, 
finalidade do texto, sequência de fatos ou 
ideias apresentadas no texto; percepção 
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H18. Entender e fornecer informações em situações 
informais de comunicação. 

das relações de causa e efeito, tempo e 
espaço e outras de igual importância, 
apresentadas no texto. 
 

 
3. QUESTION TAGS 
 

 Uso da question-tags para confirmar uma 
declaração anterior, aplicando todas as 
regras necessárias de acordo com a 
estrutura da declaração.  

 
 

4. PASSIVE VOICE 
 

 Compreensão da mudança de sintagma 
na transposição da voz ativa para a voz 
passiva, (retomada) estudando as 
exceções. 

 
 

 

OBS. O professor deve contextualizar o conteúdo descrito na unidade com os gêneros 
textuais que achar melhor. A saber: diálogos, entrevistas, quadrinhos, tiras, poemas, 
propagandas,  músicas, e-mail, chat, textos não verbais, etc. 

LÍNGUA INGLESA 
UNIDADE II 

(MAIO e JUNHO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C7. Leitura e compreensão de textos. 
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 
C9. Compreensão das diferentes linguagens 
como meio  de construção de novos 
conhecimentos, usando-as de forma crítica. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – 
CA6) 
 
 
H9. Avaliar ações, percebendo os aspectos verbais 
para pedido, obrigação e conselho. 
 
H10. Usar a Língua Inglesa em diferentes 
contextos. 
 
H11. Relacionar imagem e texto.  
 
H12. Localizar ideias principais em textos em níveis 
de compreensão variados. 
 
 

1. USE OF: EITHER, NEITHER, TOO, SO, AS 
WELL 

 

 Uso dos marcadores textuais que indicam 
opções: either...or, neither...nor 

 

 Uso das palavras que expressam 
confirmação “também”: too, also, as well , so, 
neither.  

 
 

 
2. USED TO x TO BE USED TO 
 

 Distinção da aplicação de Used to e To Be 
Used to. 

 
 
 

3. ADVERBS (manner,      time,    place,   
frequency) 
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 Emprego dos advérbios de modo, tempo, 
lugar, frequência. 

 
 

 
4. MODAL VERBS (review and special cases). 

 
OBS. O professor deve contextualizar o conteúdo descrito na unidade com os gêneros 
textuais que achar melhor. A saber: diálogos, entrevistas, quadrinhos, tiras, poemas, 
propagandas, músicas, e-mail, chat, textos não verbais, etc. 

LÍNGUA INGLESA 
UNIDADE III 

(JULHO, AGOSTO e SETEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE 
CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

 

C3. Ampliação do repertório léxico.  
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 
C4. Ampliação do repertório de estruturas 
gramaticais analisadas em textos escritos. 
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 
C7. Leitura e compreensão de textos. 
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 
H6. Identificar as estruturas gramaticais de forma 
contextualizada de acordo com as características 
do sistema linguístico.  
 
H13. Interagir com textos autênticos e atuais,     com 
vários registros linguísticos por serem portadores 
de identidades culturais. 

7. REPORTED SPEECH 
 

 Leitura e conversão de textos do discurso 
direto para o indireto. (retomada e 
aprofundamento).  

 
 

 
8. PHRASAL VERBS 
 

 Interpretação e compreensão de textos 
destacando o uso dos verbos frasais e 
expressões idiomáticas. 

 
 
 

9. IF CLAUSES 
 

 Utilização das formas de condicional para 
expressar causa e consequência. (Retomada 
e aprofundamento) 

 
 
 
 
 
 
 

 

OBS. O professor deve contextualizar o conteúdo descrito na unidade com os gêneros 
textuais que achar melhor. A saber: diálogos, entrevistas, quadrinhos, tiras, poemas, 
propagandas, músicas, e-mail, chat, textos não verbais, etc. 

LÍNGUA INGLESA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 
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COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C3. Ampliação do repertório léxico.  
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 
C4. Ampliação do repertório de estruturas 
gramaticais analisadas em textos escritos. 
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 
C7. Leitura e compreensão de textos. 
(Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
 
H13. Interagir com textos autênticos e atuais, com 
vários registros linguísticos por serem portadores de 
identidades culturais. 
 
 H14. Reconhecer uso de “linking words” (palavras      
de ligação). 
 
H15. Distinguir a linguagem das propagandas.  
 
 
H16. Identificar as diferentes intenções dos autores. 
 

1. DEGREE OF ADJECTIVES (review) 
 

 Reflexão sobre ideologias impostas na 
linguagem da propaganda.  

 
 

 
2. PREPOSITIONS 

 
 
 

3. LINKERS(though,however,nevertheless 
etc.) 

 

 Utiliza de forma coesa e coerente as 
preposições (retomada) e os linkers  
(though, however, nevertheless, etc.)  

 
 

 

4. FALSE COGNATES 
 

 Termos cognatos (transparentes) e 
emprego dos falsos cognatos. 

 

OBS. O professor deve contextualizar o conteúdo descrito na unidade com os gêneros 
textuais que achar melhor. A saber: diálogos, entrevistas, quadrinhos, tiras, poemas, 
propagandas, anúncios, músicas, e-mail, chat, textos não verbais, etc. 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C1. Aprimoramento das capacidades de ler, 
compreender e interpretar textos objetivando a 
consolidação dessas habilidades e a assimilação de 
fatos e aspectos da cultura espanhola. 
(Correlacionada com as Competências 2,5,6,7 da Área 
– CA 2,5,6,7) 
  
H1. Utilizar a leitura e a compreensão de textos para 
reforçar a aquisição e ampliação do vocabulário, bem como 
a interpretação de fatos e aspectos culturais neles 
descritos. 
 

1. COMUNICATIVO-TEXTUAL: 
GÊNEROS TEXTUAIS 

- Leitura, produção e interpretação de textos. 

-Utilização de estratégias que possibilitem 
compreensão geral do texto: 

- identificação da ideia principal, da 
finalidade e do gênero textual. 
- Identificação da tipologia textual; 
-identificação da sequência de fatos ou de 
ideias presentes no texto. 
- levantamento de hipóteses. 

C2. Exploração de sequências discursivas para 
desenvolver a criticidade leitora nos diversos gêneros. 
(Correlacionada com a Competência 8 da Área – CA8) 
H1. Identificar os elementos de argumentação e contra-

2. LEXICAL: 
VOCABULÁRIO 

 Expressões usadas em 
argumentação. 
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argumentação. 
 H2. Desenvolver a capacidade de argumentar e contra 
argumentar, acatando ou refutando a ideia do autor.  

 Expressões de opinião. 
 

C3. Ampliação da competência linguística do(a) 
aluno(a), visando a fazê-lo(a) refletir sobre os usos 
normativos dos tópicos linguísticos contemplados nas 
situações diversas de comunicação apresentadas em 
textos, vídeos e músicas trabalhadas em aula.  
(Correlacionada com as Competências 1,3,6,9 da Área 
– CA1,3,6,9) 
H1. Identifique as conjunções espanholas, suas 
características de uso e os aspectos semânticos, por elas 
estabelecidas, entre palavras e orações. 
H2. Assinalar a importância da adequada utilização dos 
recursos gramaticais, facilitadores da expressão verbal. 
H3. Compreender as estruturas linguísticas básicas da 
Língua Espanhola, considerando seus objetivos 
comunicativos. 

3. LINGUÍSTICO/ GRAMATICAL: 
PRONOMES COMPLEMENTOS 

 Complementos átonos. 

 Complementos tônicos. 

 Colocação pronominal. 
 
FUNÇÕES DE LO 

 Artigo neutro. 

 Pronome complemento. 
MODO SUBJUNTIVO 

 Tempos do subjuntivo. 

 Flexões número-pessoais. 

 Verbos irregulares. 

 Orações condicionais. 

C4. Utilização do idioma como instrumento de acesso 
a informações e a outras culturas e grupos sociais. 
(Correlacionada com as Competências 2,4 da Área – CA 
2,4) 
H1. Perceber os aspectos sociais e culturais dos povos 
hispânicos.  
H2. Reconhecer a importância da produção cultural em 
LEM como representação da diversidade cultural e 
linguística.  

4. CULTURAL: 

INTERCULTURALIDADE  

 Filmes espanhóis 
 

 
OBS. Os gêneros descritos nesta unidade são apenas sugestões que podem ser adaptadas 
de acordo com os procedimentos didáticos do professor. A saber: diálogos, artigo de opinião, 
dissertações, entrevistas, poemas, músicas, chat, blog, textos não verbais etc. 
 
 

LÍNGUA ESPANHOLA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C1. Aprimoramento das capacidades de ler, 
compreender e interpretar textos objetivando a 
consolidação dessas habilidades e a assimilação de 
fatos e aspectos da cultura espanhola. 
(Correlacionada com as Competências 2,5,6,7 da Área 
– CA2,5,6,7) 

 
H1. Utilizar a leitura e a compreensão de textos para 
reforçar a aquisição e ampliação do vocabulário, bem como 
a interpretação de fatos e aspectos culturais neles 
descritos. 
 
 
 
 
 

1. COMUNICATIVO-TEXTUAL: 
 

GÊNEROS TEXTUAIS 

 Leitura, produção e interpretação de 
textos 

 Utilização de estratégias que 
possibilitem compreensão geral do 
texto: 

-Identificação ideia principal, da finalidade e 
do gênero textual. 
- Identificação da tipologia textual. 
- Identificação da sequência de fatos ou de 
ideias presentes no texto. 
- levantamento de hipóteses. 
-Desenvolvimento da capacidade de 
argumentar e contra argumentar, acatando 
ou refutando a ideia do autor. 

 
 
 
 
 

 

C2. Reconhecimento de vocábulos e expressões como 
meio de ampliar o repertório vocabular no idioma.  

LEXICAL: 
VOCABULÁRIO 
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(Correlacionada com a Competência8 da Área – CA 8) 
H1. Apropriar-se do léxico para, a partir de contextos 
significativos, ampliar o vocabulário particular, auxiliando 
no aprimoramento do idioma. 
H2. Conhecer funções comunicativas frequentes no 
cotidiano da cultura do povo espanhol. 

 

 Expressões idiomáticas. 

 Refrãos (ditos populares). 

C3. Ampliação da competência linguísticas do(a) 
aluno(a), visando a fazê-lo(a) refletir sobre os usos 
normativos dos tópicos linguísticos contemplados nas 
situações diversas de comunicação apresentadas em 
textos, vídeos e músicas trabalhadas em aula. 
(Correlacionada com as Competências 1,3,6,9 da Área 
– CA1,3,6,9) 
 
H2. Assinalar a importância da adequada utilização dos 
recursos gramaticais, facilitadores da expressão verbal. 
 
H3. Compreender as estruturas linguísticas básicas da 
Língua Espanhola, considerando seus objetivos 
comunicativos. 

2. LINGUÍSTICO/ GRAMATICAL: 
COMPARAÇÕES 

 Adjetivos. 

 Grau dos adjetivos. 

 Muy x mucho. 
 
GERÚNDIO 

 Terminações do gerúndio. 

 Perífrasis: estar + gerúndio. 
 
POSSESSIVOS E DEMONSTRATIVOS 

 Adjetivos x pronomes. 

 Apócope. 
 

C4. Utilização do idioma como instrumento de acesso 
a informações e a outras culturas e grupos sociais. 
(Correlacionada com as Competências 2,4 da Área – CA 
2,4) 
Perceber os aspectos sociais e culturais dos povos 
hispânicos. 

3. CULTURAL: 
INTERCULTURALIDADE 
 

 Filmes espanhóis. 

 
OBS. Os gêneros descritos nesta unidade são apenas sugestões que podem ser adaptadas 
de acordo com os procedimentos didáticos do professor. A saber: diálogos, resumo/resenha, 
artigo de opinião, entrevistas, poemas, músicas, chat, blog, textos não verbais etc. 
 
 

LÍNGUA ESPANHOLA 
UNIDADE III 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C1. Aprimoramento das capacidades de ler, 
compreender e interpretar textos objetivando a 
consolidação dessas habilidades e a assimilação de 
fatos e aspectos da cultura espanhola. 
(Correlacionada com as Competências 2,5,6,7 da Área 
– CA2,5,6,7) 

 
H1. Utilizar a leitura e a compreensão de textos para 
reforçar a aquisição e ampliação do vocabulário, bem como 
a interpretação de fatos e aspectos culturais neles 
descritos. 
 

1. COMUNICATIVO-TEXTUAL: 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 Leitura, produção e interpretação de 
textos. 

 Utilização de estratégias que 
possibilitem compreensão geral do 
texto: 

- Identificação ideia principal, da finalidade e 
do gênero textual. 
-  Identificação da tipologia textual. 
- identificação da sequência de fatos ou de 
ideias presentes no texto. 
-  Levantamento de hipóteses. 

 
 

C2. Reconhecimento de vocábulos e expressões como 
meio de ampliar o repertório vocabular no idioma.  
(Correlacionada com a Competência 8 da Área – CA8) 
 
H1. Apropriar-se do léxico para, a partir de contextos 
significativos, ampliar o vocabulário particular, auxiliando 
no aprimoramento do idioma. 
H2. Conhecer funções comunicativas frequentes no 

2. LEXICAL: 
VOCABULÁRIO 

 Aeroporto.  

 Hotel. 

 Banco. 

 Meios de transporte. 
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cotidiano da cultura do povo espanhol. 
 

C3. Ampliação da competência linguística do(a) 
aluno(a), visando a fazê-lo(a) refletir sobre os usos 
normativos dos tópicos linguísticos contemplados nas 
situações diversas de comunicação apresentadas em 
textos, vídeos e músicas trabalhadas em aula. 
(Correlacionada com as Competências 1,3,6,9 da Área 
– CA1,3,6,9) 
 
H1. Utilizar recursos linguísticos para caracterizar 
personagens (adjetivos, conjunções e orações 
subordinadas adjetivas) e para narrar (verbos nas dife-
rentes formas do passado, advérbios de tempo; conjunções 
e orações subordinadas temporais). 
H2. Utilizar recursos linguísticos para representar 
diferentes vozes nos textos (marcas tipográficas, verbos 
descendi, seleção linguística, etc.). 
H3. Utilizar recursos linguísticos para opinar, analisar e 
justificar diferentes.  

3. LINGUÍSTICO/ GRAMATICAL: 
ELEMENTOS DE LIGAÇÃO 
 

 Preposições e locuções prepositivas. 

 Conjunções e locuções conjuntivas. 

 Orações coordenadas. 

 Orações subordinadas. 
 
VOZES VERBAIS E DISCURSO 

 Voz ativa. 

 Voz passiva. 

 Discurso direto. 

 Discurso indireto. 
 

ORAÇÕES 

 Período simples e composto. 

C4. Utilização do idioma como instrumento de acesso 
a informações e a outras culturas e grupos sociais. 
(Correlacionada com as Competências 2,4 da Área – CA 
2,4) 
H1. Perceber os aspectos sociais e culturais dos povos 
hispânicos.  

4. CULTURAL: 
INTERCULTURALIDADE 

 Textos clássicos espanhóis.  
 

 
OBS. Os gêneros descritos nesta unidade são apenas sugestões que podem ser adaptadas 
de acordo com os procedimentos didáticos do professor. A saber: diálogos, lendas, artigo de 
opinião, entrevistas, poemas, músicas, chat, blog, textos não verbais etc. 
 
 

LÍNGUA ESPANHOLA 
UNIDADE IV 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 



 
 203 

C1. Aprimoramento das capacidades de ler, 
compreender e interpretar textos objetivando a 
consolidação dessas habilidades e a assimilação de 
fatos e aspectos da cultura espanhola. Correlacionada 
com as Competências 2,5,6,7 da Área – CA2,5,6,7) 
 
H1. Utilizar a leitura e a compreensão de textos para 
reforçar a aquisição e ampliação do vocabulário, bem como 
a interpretação de fatos e aspectos culturais neles 
descritos. 

 

1. COMUNICATIVO-TEXTUAL: 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 Leitura, produção e interpretação de 
textos. 

 Utilização de estratégias que 
possibilitem compreensão geral do 
texto: 

- identificação ideia principal, da finalidade e 
do gênero textual. 
- Identificação da tipologia textual. 
-Identificação da sequência de fatos ou de 
ideias presentes no texto. 
- levantamento de hipóteses. 
-Desenvolvimento da capacidade de 
argumentar e contra argumentar, acatando 
ou refutando a ideia do autor. 

 

C2. Reconhecimento de vocábulos e expressões como 
meio de ampliar o repertório vocabular no idioma.  
Correlacionada com a Competência 8 da Área – CA8) 
H1. Apropriar-se do léxico para, a partir de contextos 
significativos, ampliar o vocabulário particular, auxiliando 
no aprimoramento do idioma. 
H2. Conhecer funções comunicativas frequentes no 
cotidiano da cultura do povo espanhol. 
 
 
 
 
 
 

2. LEXICAL: 
VOCABULÁRIO 

 Expressões idiomáticas. 
 

C3. Ampliação da competência linguística do(a) 
aluno(a), visando a fazê-lo(a) refletir sobre os usos 
normativos dos tópicos linguísticos contemplados nas 
situações diversas de comunicação apresentadas em 
textos, vídeos e músicas trabalhadas em aula.  
(Correlacionada com as Competências 1,3,6,9 da Área 
– CA1,3,6,9) 
H1. Identificar tempos, modos e vozes do verbo em 
situação e inferir sentidos de formas verbais 
contextualizadas, relacionando emprego e uso de formas 
verbais.  
 

3. LINGUÍSTICO/ GRAMATICAL: 
MODO IMPERATIVO 

 Formação e usos. 
INTERJEIÇÕES 

 Expressões de emoção. 
VERBOS - REVISÃO 

 Perífrasis verbais: infinitivo, gerúndio, 
particípio. 

 Modo Indicativo, Subjuntivo e 
Imperativo. 

 
C4. Utilização do idioma como instrumento de acesso 
a informações e a outras culturas e grupos sociais. 
Correlacionada com as Competências 2,4 da Área – 
CA2,4) 
H1. Perceber os aspectos sociais e culturais dos povos 
hispânicos. 
H2. Reconhecer a importância da produção cultural em 
LEM como representação da diversidade cultural e 
linguística. 

4. CULTURAL: 
INTERCULTURALIDADE 

 Textos clássicos espanhóis. 

 
OBS. 1 Os gêneros descritos nesta unidade são apenas sugestões que podem ser adaptadas 
de acordo com os procedimentos didáticos do professor. A saber: diálogos, receitas, manuais, 
artigo de opinião, entrevistas, poemas, músicas, chat, blog, textos não verbais etc. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO I – BIMESTRE 

EIXO TEMÁTICO: GINÁSTICA 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE 
CONTEÚDO / 

DETALHAMENTO  



 
 204 

C1. Reconhecer, considerar e compreender a prática efetiva da 
Educação Física, como dever da escola e direito do aluno, 
identificando o fazer pedagógico da cultura corporal numa 
perspectiva Crítica Superadora. 
(Correlacionada com as Competências 3,5,8 da Área – CA3,5,8) 
 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto disciplina de 
vivências e de intervenções sociais, no âmbito da Cultura Corporal, que 
ampliem as referências a cerca das possibilidades e fins educativos, 
preventivos, curativos, de lazer e laborais da educação Física na 
sociedade. 
H2. Elaborar texto escrito visando à compreensão e explicação da 
ginástica de forma contextualizada, em diferentes espaços e tempos 
sociais. 
 
C2. Refletir sobre a Cultura Corporal contribuindo para os 
interesses das camadas populares, desenvolvendo fatores como 
solidariedade substituindo o individualismo, cooperação 
confrontando a disputa, distribuição em confronto com a 
apropriação, enfatizando a liberdade de expressão de movimentos 
(emancipação). (Correlacionada com as Competências 3,5,6 da 
Área – CA3,5,6) 
 
H1. Compreender a Educação Física Escolar, no âmbito da cultura 
corporal, enquanto disciplina de vivências e de intervenções sociais, que 
ampliem as referências acerca das possibilidades e fins educativos, 
terapêuticos, preventivos, curativos, de lazer e laborais da Educação 
Física na sociedade. 
H2. Aprofundar o conhecimento mediante a pesquisa escolar,       
coletando e analisando dados sobre o conteúdo ginástica, passando a 
configurar os sentidos de saúde, de lazer, de trabalho competitivo e de 
formação básica na Disciplina Educação Física Escolar, produzindo em 
grupos um texto escrito, visando à compreensão e explicação da 
Ginástica de forma contextualizada, em diferentes espaços e tempos 
sociais. 
H3. Compreender as possibilidades e necessidades advindas do sistema 
anátomo-funcional, orientadas nos exercícios corporais do tipo ginástico, 
na Ginástica Calistênica, Aeróbica e Localizada e nas exercitações 
gíminicas da população pernambucana. 
H4. Compreender doenças como diabetes e suas relações com as 
práticas corporais. 
H5. Compreender e refletir sobre doenças crônico-degenerativas e suas 
relações com as práticas corporais. 
 
C3. Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de 
manifestações de cultura corporal do Brasil e do Mundo, 
percebendo-as como recurso valioso para a integração entre 
pessoas e diferentes grupos sociais e étnicos. 
(Correlacionada com as Competências 3, 4, 5,6 da Área – CA3, 4,5,6) 

3º ano - UNIDADE I 
 

EIXO TEMÁTICO GINÁSTICA 

  

GINÁSTICA EM DIFERENTES 
ESPAÇOS E TEMPOS 
SOCIAIS 

 

1. Ginástica enquanto 
1.1. Lazer. 
1.2. Saúde. 
1.3. Trabalho competitivo. 
1.4. Formação básica na 

disciplina Educação 
Física. 

 

2. Possibilidades anátomo-
funcionais através de 
exercícios corporais na: 
2.1. Ginástica Calistênica. 
2.2. Ginástica Aeróbica. 
2.3. Ginástica Localizada. 
2.4. Exercitações gíminicas 

da população 
pernambucana. 

 

3. Relação das práticas 
corporais. 
3.1. Teor das calorias e 

perdas calóricas nas 
atividades gíminicas. 

3.2. Reflexão das doenças 
crônicas- 
degenerativas. 

 

4. Educação Física 
enquanto: 
4.1.  Disciplina de vivências 

e intervenções sociais. 
4.2.  Possibilidades e fins 

terapêuticos, 
preventivos, curativos, 
de lazer e laborais. 
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H1. Refletir sobre conceitos, valores, hábitos e atitudes saudáveis que 
constituem a prática da ginástica no Brasil e no mundo. 
H2. Aprofundar o conhecimento mediante a pesquisa escolar,       
coletando e analisando dados sobre o conteúdo ginástica, passando a 
configurar os sentidos de saúde, de lazer, de trabalho competitivo e de 
formação básica na Disciplina Educação Física Escolar, produzindo, 
em grupos, um texto escrito, visando a compreensão e explicação da 
Ginástica de forma contextualizada, em diferentes espaços e tempos 
sociais. 
H3. Compreender as possibilidades e necessidades advindas do 
sistema anátomo-funcional, orientadas nos exercícios corporais do tipo 
ginástico, na Ginástica Calistênica, Aeróbica e Localizada e nas 
exercitações gímnicas da população pernambucana. 
 
C4. Participar de atividades corporais estabelecendo relações 
equilibradas e construtivas, reconhecendo e respeitando 
características físicas e de desempenho de si próprio e do outro, 
sem discriminar características pessoais, físicas, sexuais ou 
sociais. 
(Correlacionada com as Competências 3, 4, 5, 6,7 da Área – CA3, 
4, 5, 6,7). 
 
H1. Compreender a doença do diabetes e suas relações com as 
práticas corporais. 
H2. Refletir sobre o teor das calorias e da perda calórica proporcionada 
pela atividade gíminicas. 
H3. Refletir acerca das doenças crônico-degenerativas. 
 
C5. Conhecer a diversidade de padrão de saúde, beleza e 
desempenho que existir, nos diferentes grupos sociais, 
compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são 
produzidos, analisando criticamente os padrões divulgados pela 
mídia e evitando o consumismo e o preconceito. 
(Correlacionada com as Competências1, 3,9 da Área – CA1, 3,9). 
 
H1. Aplicar os conhecimentos da cultura corporal em situações 
concretas de vida, frente aos meios de comunicação de massa, frente 
à indústria cultural do lazer e frente a indústria da beleza. 
H2. Relacionar informações a cerca de doenças como diabetes e suas 
relações com as práticas corporais. 
H3. Compreender e refletir sobre doenças crônico-degenerativas; 
H4. Compreender as possibilidades e necessidades advindas do 
sistema anátomo-funcional, orientadas nos exercícios corporais do tipo 
ginástico, na Ginástica Calistênica, Aeróbica e Localizada e nas 
exercitações gímnicas da população pernambucana. 
 
C6. Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, 
bem como reivindicar locais adequados para promover atividades 
corporais de lazer, reconhecendo-as como uma necessidade do 
ser humano e um direito do cidadão, em busca de uma melhor 
qualidade de vida. 
(Correlacionada com as Competências 3,7 da Área – CA3,7) 
 
H1. Vivenciar ginástica em diferentes espaços (escola, academias, 
centros comunitários, praia, praças, clubes), compreendendo suas 
regularidades. 
H3. Compreender e reivindicar espaços, conteúdos, tempos, 
orientações e conhecimentos a cerca da Cultura Corporal numa 

Continuação 
 

EIXO TEMÁTICO GINÁSTICA 

  

GINÁSTICA EM DIFERENTES 
ESPAÇOS E TEMPOS SOCIAIS 

 

1. Ginástica enquanto 

1.1. Lazer. 

1.2. Saúde. 

1.3. Trabalho competitivo. 

1.4. Formação básica na 
disciplina Educação Física. 

 

2. Possibilidades anátomo-
funcionais através de exercícios 
corporais na: 

2.1 Ginástica Calistênica. 

2.2 Ginástica Aeróbica. 

2.3 Ginástica Localizada. 

2.4 Exercitações gíminicas da 
população pernambucana. 

 

3. Relação das práticas 
corporais. 

3.1 Teor das calorias e 
perdas calóricas nas 
atividades gíminicas. 

3.2 Reflexão das doenças 
crônicas- degenerativas. 

3.3  Conhecimento do 
diabetes. 

 

4 Educação Física enquanto: 
4.1  Disciplina de vivências e 

intervenções sociais. 
4.2  Possibilidades e fins 

terapêuticos, preventivos, 
curativos, de lazer e 
laborais. 
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perspectiva Critico Superadora, em busca de melhor qualidade de vida. 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO E JULHO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

EIXO TEMÁTICO: DANÇA 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO / DETALHAMENTO  

C1. Reconhecer, considerar e compreender a prática efetiva da 
Educação Física, como dever da escola e direito do aluno, 
identificando o fazer pedagógico da cultura corporal numa 
perspectiva Crítica Superadora. 
(Correlacionada com as Competências 3,5,8 da Área – CA3,5,8) 
 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto disciplina de 
vivências e de intervenções sociais, no âmbito da Cultura Corporal, 
que ampliem as referências a cerca das possibilidades e fins 
educativos, preventivos, curativos, de lazer e laborais da educação 
Física na sociedade. 
 

 
3º ANO -  UNIDADE II 

EIXO TEMÁTICO DANÇA 

 

DANÇAS DE SALÃO, 
POPULARES E ERUDITAS 

 

1. Resgate histórico das 
danças de Salão, populares e 
eruditas; 
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C2. Refletir sobre a Cultura Corporal contribuindo para os 
interesses das camadas populares, desenvolvendo fatores 
como solidariedade substituindo o individualismo, cooperação 
confrontando a disputa, distribuição em confronto com a 
apropriação, enfatizando a liberdade de expressão de 
movimentos (emancipação). 
(Correlacionada com as Competências 3,5,6 da Área – CA3,5,6) 
 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto disciplina de 
vivências e de intervenções sociais, no âmbito da Cultura Corporal, 
que ampliem as referências a cerca das possibilidades e fins 
educativos, preventivos, curativos, de lazer e laborais da educação 
Física na sociedade. 
H2. Resgatar historicamente as danças populares, de salão e 
eruditas, seus valores estéticos, modismos, tabus e preconceitos. 
H3. Compreender os diferentes elementos coreográficos das danças 
populares, de salão e eruditas nos temas referenciais (corpo, espaço, 
energia e relação). 
H4. Elaboração, organização de oficinas sobre danças populares, de 
salão e teatrais, de eventos culturais que contemplem diversos tipos 
de danças estudadas, apresentando-as. 
 
C3. Conhecer, valorizar, respeitar e disputar da pluralidade de 
manifestações de cultura corporal do Brasil e do Mundo, 
percebendo-as como recurso valioso para a integração entre 
pessoas e diferentes grupos sociais e étnicos. (Correlacionada 
com as Competências 3,4,5,6 da Área – CA3,4,5,6) 
 
H4. Pesquisar sobre os tipos de dança populares, teatrais, de massa 
e eruditas, entendendo o significado de cada grupo pesquisado. 
H5. Discutir sobre as concepções que agrupam as danças populares 
e eruditas. 
H6. Realizar pesquisa escolar, coletando dados sobre o conteúdo 
dança, buscando configurar os sentidos de saúde, de lazer, de 
trabalho e competitivo a partir da formação básica na Disciplina 
Educação Física Escolar no Brasil e no mundo. 
 

1.2 Valores estéticos, 
modismos, tabus e 
preconceitos. 

 

2. Elementos coreográficos 
das danças. 

2.1 Danças Populares. 

2.2 Danças de Salão. 

2.3Danças Eruditas. 

 

3. Os modismos e valores 
estéticos da dança de Salão, 
os tabus e preconceitos. 

 

4. Danças populares, 
teatrais, de massa e 
erudita. 

 

        5. Temas referenciais. 

              5.1  Corpo, espaço, 
energia e relação. 

 

6. Dança configurando os 
sentidos. 

6.1  Saúde, lazer, trabalho 
competitivo a partir da 
formação básica na 
disciplina Educação 
Física Escolar. 

 

7. Relação da 
mídia/marketing com a dança. 

 

        8. Sequências coreográficas. 

8.1 Elementos e 
instrumentos para 
construções coreográficas. 

 

C4. Participar de atividades corporais estabelecendo relações 
equilibradas e construtivas, reconhecendo e respeitando 
características físicas e de desempenho de si próprio e do outro, 
sem discriminar características pessoais, físicas, sexuais ou 
sociais. (Correlacionada com as Competências 3,4,5,6,7 da Área 
– CA3,4,5,6,7) 
 
H1. Escolher formas de danças populares, de salão e teatrais, assim 
como elementos e instrumentos para construção coreográfica em 
grupos, no sentido de aprofundamento das vivencias e estudos 
respeitando as características individuais de cada um. 
H2. Elaborar sequências coreográficas, a partir das danças 
estudadas, extrapolando para comunidade escolar. 
H3. Elaborar e organizar oficinas sobre danças populares, de salão, 

Continuação 
 

EIXO TEMÁTICO DANÇA 

 

DANÇAS DE SALÃO, 
POPULARES E ERUDITAS 

 

1. Resgate histórico das 
danças de Salão, populares e 
eruditas; 

1.2 Valores estéticos, 
modismos, tabus e 
preconceitos. 
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teatrais e eventos culturais que contemplem diversos tipos de danças 
estudadas, apresentando-as. 
 
C5. Conhecer a diversidade de padrão de saúde, beleza e 
desempenho que existir, nos diferentes grupos sociais, 
compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são 
produzidos, analisando criticamente os padrões divulgados pela 
mídia e evitando o consumismo e o preconceito. 
(Correlacionada com as Competências 1,3,9 da Área – CA1,3,9) 
 
H1. Compreender e explicar as origens das Danças de Salão. 
H2. Relacionar a mídia com as expressões culturais da dança. 
H3. Elaborar e organizar oficinas sobre danças populares, de salão, 
teatrais e eventos culturais que contemplem diversos tipos de danças 
estudadas, apresentando-as. 
 
C6. Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma 
autônoma, bem como reivindicar locais adequados para 
promover atividades corporais de lazer, reconhecendo-as como 
uma necessidade do ser humano e um direito do cidadão, em 
busca de uma melhor qualidade de vida. 
(Correlacionada com as Competências 3,7 da Área – CA3,7) 
 
H4. Compreender e reivindicar espaços, conteúdos, tempos, 
orientações e conhecimentos a cerca da Cultura Corporal numa 
perspectiva Critico Superadora, em busca de melhor qualidade de 
vida. 
H5. Organizar uma mostra de dança, com coreografias do popular ao 
erudito. 

 

2. Elementos coreográficos 
das danças. 

2.1 Danças Populares. 

2.2 Danças de Salão. 

2.3 Danças Eruditas. 

 

3. Os modismos e valores 
estéticos da dança de Salão, 
os tabus e preconceitos. 

 

4. Danças populares, teatrais, de 
massa e erudita. 

 

        5. Temas referenciais. 

              5.1. Corpo, espaço, 
energia e relação. 

 

6. Dança configurando os 
sentidos. 

6.1  Saúde, lazer, trabalho 
competitivo a partir da 
formação básica na 
disciplina Educação 
Física Escolar. 

 

7. Relação da 
mídia/marketing com a dança. 

 

8. Sequências coreográficas. 

 

8.1 Elementos e instrumentos 
para construções 
coreográficas. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO E JULHO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO II – BIMESTRE 

EIXO TEMÁTICO: LUTA 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE 
CONTEÚDO / 

DETALHAMENTO  

C1. Reconhecer, considerar e compreender a prática efetiva da 
Educação Física, como dever da escola e direito do aluno, 
identificando o fazer pedagógico da cultura corporal numa 
perspectiva Crítica Superadora. (Correlacionada com as 
Competências 3,5,8 da Área – CA3,5,8) 
 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto disciplina de 
vivências e de intervenções sociais, no âmbito da Cultura Corporal, 
que ampliem as referências a cerca das possibilidades e fins 

3º ANO – UNIDADE II 
 

EIXO TEMÁTICO LUTA 
 

APROFUNDAR O 
CONHECIMENTO LUTA 
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educativos, preventivos, curativos, de lazer e laborais da educação 
Física na sociedade. 
H3. Compreender a luta como elemento de exercitação relacionada à 
saúde. 
 
C2. Refletir sobre a Cultura Corporal contribuindo para os 
interesses das camadas populares, desenvolvendo fatores como 
solidariedade substituindo o individualismo, cooperação 
confrontando a disputa, distribuição em confronto com a 
apropriação, enfatizando a liberdade de expressão de 
movimentos (emancipação). 

(Correlacionada com as Competências 3,5,6 da Área – CA3,5,6) 
 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto disciplina de 
vivências e de intervenções sociais, no âmbito da Cultura Corporal, 
que ampliem as referências a cerca das possibilidades e fins 
educativos, preventivos, curativos, de lazer e laborais da educação 
Física na sociedade. 
H2. Analisar, através de pesquisa, o conhecimento luta visando a sua 
compreensão e explicação contextualizada em diferentes espaços 
sociais. 
 
C3. Conhecer, valorizar, respeitar e disputar da pluralidade de 
manifestações de cultura corporal do Brasil e do Mundo, 
percebendo-as como recurso valioso para a integração entre 
pessoas e diferentes grupos sociais e étnicos. 

(Correlacionada com as Competências 3,4,5,6 da Área – CA3,4,5,6) 
 
H1. Compreender a luta como elemento de exercitação relacionada à 
saúde percebendo-a como recurso de integração. 
H2. Produzir texto escrito visando à compreensão e a explicação da 
luta de forma contextualizada, reorganizando o conteúdo e 
apresentando uma nova síntese para sociedade. 
 
C4. Participar de atividades corporais estabelecendo relações 
equilibradas e construtivas, reconhecendo e respeitando 
características físicas e de desempenho de si próprio e do outro, 
sem discriminar características pessoais, físicas, sexuais ou 
sociais; 

(Correlacionada com as Competências 3,4,5,6,7 da Área – 
CA3,4,5,6,7) 
 
H1. Refletir sobre as consequências da violência, preconceito e 
valores nas práticas das lutas e suas relações com a sociedade. 
H2. Realizar a prática corporal, particularizando o estudo da luta, os 
valores éticos e morais. 

1. Compreensão e 
contextualização das 
lutas em diferentes 
espaços sociais. 

 
2. Relação das lutas com a 
saúde. 

2.1. Tipos e doenças 
com indicações 
terapêuticas nos 
exercícios físicos. 

 
2.2. Como a população 
local se utiliza das lutas 
nas suas exercitações. 
 

3. A luta na sociedade: 
compreensão da violência, 
preconceito e valores. 

 
      4.    Produção de texto 
escrito. 

4.1. Contextualização das 
lutas estudadas. 

 

 

C5. Conhecer a diversidade de padrão de saúde, beleza e 
desempenho que existe, nos diferentes grupos sociais, 
compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são 
produzidos, analisando criticamente os padrões divulgados 
pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito.  
(Correlacionada com as Competências 1,3,9 da Área – CA1,3,9) 
 
H1. Compreender como a população local se utiliza de diversas 
formas de luta para sua exercitação. 
H2. Relacionar tipos e doenças com indicações terapêuticas nos 
exercícios físicos, tendo a luta como uma possível possibilidade. 

Continuação 
 

EIXO TEMÁTICO LUTA 
 

APROFUNDAR O 
CONHECIMENTO LUTA 

 
 

1. Compreensão e 
contextualização das lutas 
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H4. Aplicar os conhecimentos da cultura corporal em situações 
concretas de vida, frente aos meios de comunicação de massa, 
frente à indústria cultural do lazer e frente à indústria da beleza. 
H5. Relacionar a exercitação do corpo nas lutas a outras práticas 
corporais considerando o bem estar humano. 
H6. Explicar e analisar de forma crítica a influência da 
mídia/marketing e as consequências do Doping na sua relação com 
a sociedade. 
 
C6. Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma 
autônoma, bem como reivindicar locais adequados para 
promover atividades corporais de lazer, reconhecendo-as 
como uma necessidade do ser humano e um direito do 
cidadão, em busca de uma melhor qualidade de vida. 

 (Correlacionada com as Competências 3,7 da Área – CA3, 7) 
 
H1. Socializar as experiências apreendidas, na prática das lutas, 
através da organização de eventos na     comunidade valorizando-
o enquanto possibilidade de prática para o usufruto do tempo livre. 
H2. Compreender e reivindicar espaços, conteúdos, tempos, 
orientações e conhecimentos a cerca da Cultura Corporal numa 
perspectiva critico-superadora, em busca de melhor qualidade de 
vida. 
H3. Refletir sobre conceitos, hábitos e atitudes que constituem a 
prática das lutas em vários espaços e tempos da prática corporal. 
H4. Analisar e elaborar projetos com sentido/significado para 
vivências em comunidade. 

em diferentes espaços 
sociais. 

 
2. Relação das lutas com a 
saúde. 

2.1. Tipos e doenças com 
indicações terapêuticas nos 
exercícios físicos. 

 
2.2. Como a população 
local se utiliza das lutas nas 
suas exercitações. 
 

3. A luta na sociedade: 
compreensão da violência, 
preconceito e valores. 

 
      4.    Produção de texto escrito; 

4.1. Contextualização das 
lutas estudadas. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UNIDADE III 

(AGOSTO E SETEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO III – BIMESTRE 

EIXO TEMÁTICO: JOGO 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE 
CONTEÚDO / 

DETALHAMENTO  

C1. Reconhecer, considerar e compreender a prática efetiva da 
Educação Física, como dever da escola e direito do aluno, 
identificando o fazer pedagógico da cultura corporal numa 
perspectiva crítico-superadora. (Correlacionada com as 
Competências 3,5,8 da Área – CA3,5,8) 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto disciplina de 
vivências e de intervenções sociais, no âmbito da Cultura Corporal, que 
ampliem as referências a cerca das possibilidades e fins educativos, 
preventivos, curativos, de lazer e laborais da educação Física na 
sociedade. 
H2. Compreender os jogos na perspectiva de conceitos, valores, hábitos, 
atitudes que constituem sua prática durante as aulas e em outros 
espaços e tempos da prática corporal. 
 
C2. Refletir sobre a Cultura Corporal contribuindo para os 
interesses das camadas populares, desenvolvendo fatores como 
solidariedade substituindo o individualismo, cooperação 
confrontando a disputa, distribuição em confronto com a 
apropriação, enfatizando a liberdade de expressão de movimentos 
(emancipação). (Correlacionada com as Competências 3,5,6 da Área 
– CA3,5,6) 

3º ANO – UNIDADE III 
 

EIXO TEMÁTICO JOGO 
 

 

APROFUNDAMENTO 
DOS CONHECIMENTOS 
DE JOGOS 

VIVIDOS AO LONGO DA 
ESCOLARIDADE 

 

1.  Revisão e 
aprofundamento dos 
conhecimentos dos 
jogos vividos ao 
longo da 
escolaridade. 

 

2. Resgates e 
reconstruções de 
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H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto disciplina de 
vivências e de intervenções sociais, no âmbito da Cultura Corporal, que 
ampliem as referências a cerca das possibilidades e fins educativos, 
preventivos, curativos, de lazer e laborais da educação Física na 
sociedade. 
H2. Produzir texto escrito, visando à compreensão e explicação dos jogos 
de forma contextualizada, reorganizando o conteúdo e apresentando 
uma nova síntese em seminários interativos. 
 
C3. Conhecer, valorizar, respeitar e disputar da pluralidade de 
manifestações de cultura corporal do Brasil e do Mundo, 
percebendo-as como recurso valioso para a integração entre 
pessoas e diferentes grupos sociais e étnicos. (Correlacionada com 
as Competências 3,4,5,6 da Área – CA3,4,5,6) 
H1. Revisar e aprofundar conhecimentos de jogos vividos ao longo da 
escolaridade, resgatando/reconstruindo as vivências e as intervenções 
sociais. 
H1. Refletir acerca dos jogos esportivos no que diz respeito a conceitos, 
valores, hábitos, atitudes que constituem sua prática durante as aulas e 
em outros espaços e tempos da prática corporal, no Brasil e no mundo.  
 
C4. Participar de atividades corporais estabelecendo relações 
equilibradas e construtivas, reconhecendo e respeitando 
características físicas e de desempenho de si próprio e do outro, 
sem discriminar características pessoais, físicas, sexuais ou 
sociais. (Correlacionada com as Competências 3,4,5,6,7 da Área – 
CA3,4,5,6,7) 
H1. Relacionar e vivenciar os jogos esportivos com diversos outros jogos 
da cultura local e os de outras culturas. 
H2. Organizar festivais esportivos, envolvendo a participação de todos. 

vivências sociais no 
âmbito da Cultura 
Corporal. 

 

3. Intervenções sociais 
no âmbito da Cultura 
Corporal. 

 

4. Contribuição teórico- 
metodológica. 

2.3 Elaboração de 
mini textos 
didáticos sobre 
os jogos 
vivenciados na 
escolaridade. 

 

5. Seminários 
interativos acerca de 
jogos. 

5.1. Jogo Popular, 
jogo de salão e jogo 
esportivo. 

 

6. Organização de 
Festivais Esportivos. 

 

C5. Conhecer a diversidade de padrão de saúde, beleza e 
desempenho que existe, nos diferentes grupos sociais, 
compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são 
produzidos, analisando criticamente os padrões divulgados 
pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito. 
(Correlacionada com as Competências 1,3,9 da Área – CA1,3,9) 
 
H3. Explicar e analisar de forma crítica a influência da 
mídia/marketing na sociedade. 
H4. Aplicar os conhecimentos da cultura corporal em situações 
concretas de vida, frente aos meios de comunicação de massa, 
frente a indústria cultural do lazer e frente a indústria da beleza. 
 
 
C6. Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma 
autônoma, bem como reivindicar locais adequados para 
promover atividades corporais de lazer, reconhecendo-as 
como uma necessidade do ser humano e um direito do 
cidadão, em busca de uma melhor qualidade de vida. 
(Correlacionada com as Competências 3,7 da Área – CA3,7) 
 
H2. Analisar e elaborar projetos com sentido/significado para 
vivências em comunidade. 
H3. Produzir mini texto didático, visando à compreensão e 
explicação dos jogos de forma contextualizada, reorganizando o 
conteúdo e apresentando uma nova síntese em seminários 
interativos. 

Continuação 
 

EIXO TEMÁTICO JOGO 
 

 

APROFUNDAMENTO DOS 
CONHECIMENTOS DE JOGOS 

VIVIDOS AO LONGO DA 
ESCOLARIDADE 

 

1. Revisão e aprofundamento 
dos conhecimentos dos jogos 
vividos ao longo da 
escolaridade. 

 

2. Resgates e reconstruções 
de vivências sociais no âmbito 
da Cultura Corporal. 

 

3. Intervenções sociais no 
âmbito da Cultura Corporal. 

 

4. Contribuição teórico- 
metodológica. 
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H4. Vivenciar os jogos em diferentes espaços (escola, campos 
comunitários, praia, praças), compreendendo suas regularidades. 
H5. Compreender e reivindicar espaços, conteúdos, tempos, 
orientações e conhecimentos a cerca da Cultura Corporal numa 
perspectiva critico-superadora, em busca de melhor qualidade de 
vida. 

4.1 Elaboração de mini 
textos didáticos sobre os 
jogos vivenciados na 
escolaridade. 

 

5. Seminários interativos acerca 
de jogos. 

5.1. Jogo Popular, jogo de 
salão e jogo esportivo. 

 

6. Organização de Festivais 
Esportivos. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

EIXO TEMÁTICO: ESPORTE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE 
CONTEÚDO / 

DETALHAMENTO  

C1. Reconhecer, considerar e compreender a prática efetiva da 
Educação Física, como dever da escola e direito do aluno, 
identificando o fazer pedagógico da cultura corporal numa 
perspectiva crítico-superadora. 
(Correlacionada com as Competências 3,5,8 da Área – CA3,5,8) 
 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto disciplina de 
vivências e de intervenções sociais, no âmbito da Cultura Corporal, 
que ampliem as referências a cerca das possibilidades e fins 
educativos, preventivos, curativos, de lazer e laborais da educação 
Física na sociedade. 
H2. Refletir sobre conceitos, valores, hábitos, atitudes saudáveis dos 
esportes coletivos. 
H5. Reconhecer as regularidades subjacentes das modalidades 
esportivas coletivas. 
 
C2. Refletir sobre a Cultura Corporal contribuindo para os 
interesses das camadas populares, desenvolvendo fatores como 
solidariedade substituindo o individualismo, cooperação 
confrontando a disputa, distribuição em confronto com a 
apropriação, enfatizando a liberdade de expressão de 
movimentos (emancipação). 
(Correlacionada com as Competências 3,5,6 da Área – CA3,5,6) 
 
H1. Compreender a Educação Física Escolar enquanto disciplina de 
vivências e de intervenções sociais, no âmbito da Cultura Corporal, 
que ampliem as referências a cerca das possibilidades e fins 
educativos, preventivos, curativos, de lazer e laborais da educação 
Física na sociedade. 
H2. Explicar as modalidades esportivas coletiva, analisando de forma 
critica a influência da mídia/ marketing e as consequências do Doping 
e da violência na sua relação com a sociedade. 
 
C3. Conhecer, valorizar, respeitar e disputar da pluralidade de 

3º ANO – UNIDADE IV 
 

EIXO TEMÁTICO ESPORTE 
 

   

MODALIDADES 
ESPORTIVAS COLETIVAS 

 

1. Modalidades esportivas 
coletivas. 

1.1 Conceitos, valores, 
hábitos e atitudes 
saudáveis. 

1.2 Influências da 
mídia/marketing. 

 

2. Modalidades esportivas 
coletivas e saúde: 

2.1 Consequências do 
Doping. 

2.2 Tipos e drogas mais 
utilizadas no esporte. 

2.3 Violências no esporte. 

 

3. Regularidades subjacentes 
das modalidades esportivas 
coletivas. 

 

4. Elaboração de projetos. 
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manifestações de cultura corporal do Brasil e do Mundo, 
percebendo-as como recurso valioso para a integração entre 
pessoas e diferentes grupos sociais e étnicos. 
(Correlacionada com as Competências 3,4,5,6 da Área – 
CA3,4,5,6) 
 
H1. Discutir sobre tipos de drogas mais utilizadas no Esporte e os       
principais efeitos colaterais das drogas artificiais no rendimento 
esportivo. 
H2. Reconhecer as regularidades subjacentes às modalidades       
esportivas coletivas. 
H3. Socializar as experiências apreendidas, nas modalidades 
esportivas coletivas através da elaboração de projetos a serem 
vivenciados na escola e na comunidade; 
H4. Refletir sobre conceitos, valores, hábitos e atitudes saudáveis que 
constituem a prática dos esportes no Brasil e no mundo. 
H3. Analisar sobre as consequências do Doping e da violência nas 
práticas esportivas coletivas e sua relação com a sociedade. 

C4. Participar de atividades corporais estabelecendo relações 
equilibradas e construtivas, reconhecendo e respeitando 
características físicas e de desempenho de si próprio e do outro, 
sem discriminar características pessoais, físicas, sexuais ou 
sociais; 
(Correlacionada com as Competências 3,4,5,6,7 da Área – 
CA3,4,5,6,7) 
 
H1. Socializar as experiências apreendidas, nas modalidades 
esportivas coletivas através da elaboração de projetos a serem 
vivenciados na escola e na comunidade respeitando as 
particularidades de cada um. 
H2. Reconhecer o tipo de drogas mais utilizadas no esporte coletivo, 
seus efeitos colaterais e seus efeitos no rendimento esportivo. 
 
C5. Conhecer a diversidade de padrão de saúde, beleza e 
desempenho que existe, nos diferentes grupos sociais, 
compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são 
produzidos, analisando criticamente os padrões divulgados pela 
mídia e evitando o consumismo e o preconceito. 
(Correlacionada com as Competências 1,3,9 da Área – CA1,3,9) 
 
H1. Explicar as modalidades esportivas coletivas, analisando de forma 
critica a influência da mídia/ marketing. 
H2. Aplicar os conhecimentos da cultura corporal em situações 
concretas de vida, frente aos meios de comunicação de massa, frente 
à indústria cultural do lazer e frente a indústria da beleza. 
 
C6. Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma 
autônoma, bem como reivindicar locais adequados para 
promover atividades corporais de lazer, reconhecendo-as como 
uma necessidade do ser humano e um direito do cidadão, em 
busca de uma melhor qualidade de vida; 
(Correlacionada com as Competências 3,7 da Área – CA 3,7) 
 
H1. Socializar as experiências apreendidas, nas modalidades 
esportivas coletivas através da elaboração de projetos a serem 
vivenciados na escola e na comunidade. 
H2. Socializar as experiências apreendidas, nas modalidades 
esportivas coletivas através da elaboração de projetos a serem 

EIXO TEMÁTICO ESPORTE 
 

   

MODALIDADES 
ESPORTIVAS COLETIVAS 

 

1. Modalidades esportivas 
coletivas. 

1.1 Conceitos, valores, 
hábitos e atitudes 
saudáveis. 

1.2 Influência da 
mídia/marketing. 

 

2. Modalidades esportivas 
coletivas e saúde: 
2.1 Consequências do 

Doping. 
2.2 Tipos e drogas mais 

utilizadas no esporte. 
2.3 Violências no esporte. 

 

3. Regularidades subjacentes 
das modalidades esportivas 
coletivas. 

 

4. Elaboração de projetos. 
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vivenciados na escola e na comunidade. 
H3. Compreender e reivindicar espaços, conteúdos, tempos, 
orientações e conhecimentos a cerca da Cultura Corporal numa 
perspectiva Critico-superadora, em busca de melhor qualidade de 
vida. 

ARTE 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL) 

3º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO        I – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAIS 

EIXO TEMÁTICO : QUEM SOMOS NÓS ? 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – 
CA 5 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua interferência 
nas transformações sociais Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem 
e expressão, mantendo   uma atitude de busca 
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a  investigação, a 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar 
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnica na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 

H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreeender em sua 
dimensão sócio-histórica. 

 
COM A COR 
 
1. IMPRESSIONISMO 

 

HISTÓRIA E 
CONTEXTUALIZAÇÃO   

    DE OBRAS E AUTORES  

°REGIONAIS ° NACIONAIS ° 
UNIVERSAIS  

CARACTERÍSTICAS E 
MANIFESTAÇÕES  

ARTISTAS: Monet, Degas, Renoir, 
dentre outros. 

     DIVERSIDADE CULTURAL 
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ARTE 
UNIDADE II 

(ARTE) 

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO            II– BIMESTRE 

1 AULA SEMANAIS 

EIXO TEMÁTICO : CONCEITUANDO O IMAGINÁRIO 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os 
recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, 
mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das 
manifestações, de acordo com as 
condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 
da Área – CA ) 
 
C5. Compreender a história da arte em 
sua diversidade cultural refletindo e 
analisando os aspectos estéticos, 
filosóficos, históricos, sociais, culturais 
e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos 
artísticos no tempo e no espaço, 
situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais 
Correlacionada com as Competências 
1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como 
linguagem e expressão, mantendo   uma 
atitude de busca pessoal e/ou coletiva, 
articulando a percepção, a imaginação, a 
emoção, a  investigação, a sensibilidade 
e a reflexão ao fruir e realizar produções 
artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 

1. FOVISMO 

 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO   

    DE OBRAS E AUTORES  

°REGIONAIS ° NACIONAIS ° 
UNIVERSAIS  

CARACTERÍSTICAS E MANIFESTA-
ÇÕES  

 ARTISTAS: Henri Matisse, Paul 
Cézanne, Jean Puy, Vicent Van Gogh, 
dentre outros. 

     DIVERSIDADE CULTURAL 

 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quan-to a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover 
a articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 
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1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes 
materiais e técnica na produção de 
manifestações em artes visuais, teatro, 
dança e música. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 

H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar 
as diversas manifestações de arte em suas 
múltiplas funções utilizadas por diferentes 
grupos sociais e étnicos, interagindo com o 
patrimônio nacional e internacional, que se 
deve conhecer e compreeender em sua 
dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas 
várias linguagens, desenvolvendo tanto a 
fruição quan-to a análise estética. 
H2. Realizar produções artísticas, 
individuais e/ou coletivas nas linguagens da 
arte: música, artes visuais, dança teatro, 
artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as 
possibilidades interdisciplinares da Arte, 
com perspectiva de promover a articulação 
e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os 
recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, 
mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das 
manifestações, de acordo com as 
condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 
da Área – CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em 
sua diversidade cultural refletindo e 
analisando os aspectos estéticos, 
filosóficos, históricos, sociais, culturais 
e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos 
artísticos no tempo e no espaço, 
situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais 
Correlacionada com as Competências 
1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 

2. DADAÍSMO 

 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO   

    DE OBRAS E AUTORES  

°REGIONAIS ° NACIONAIS ° 
UNIVERSAIS  

CARACTERÍSTICAS E MANIFESTA-
ÇÕES  

ARTISTAS: Marcel Duchamp, Picabia,  

, Max Ernest, dentre outros. 

     DIVERSIDADE CULTURAL 
 

 

COM A FORMA 
 
3. ARTE CONCEITUAL 

  

HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO   

    DE OBRAS E AUTORES  

°REGIONAIS ° NACIONAIS ° 
UNIVERSAIS  

CARACTERÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES  

ARTISTAS: Artur Barrio, Baravelli, Carlos  
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C7. Compreender e utilizar a  Arte como 
linguagem e expressão, mantendo   uma 
atitude de busca pessoal e/ou coletiva, 
articulando a percepção, a imaginação, a 
emoção, a  investigação, a sensibilidade 
e a reflexão ao fruir e realizar produções 
artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes 
materiais e técnica na produção de 
manifestações em artes visuais, teatro, 
dança e música. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 

H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar 
as diversas manifestações de arte em suas 
múltiplas funções utilizadas por diferentes 
grupos sociais e étnicos, interagindo com o 
patrimônio nacional e internacional, que se 
deve conhecer e compreeender em sua 
dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas 
várias linguagens, desenvolvendo tanto a 
fruição quan-to a análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, 
individuais e/ou coletivas nas linguagens da 
arte: música, artes visuais, dança teatro, 
artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as 
possibilidades interdisciplinares da Arte, 
com perspectiva de promover a articulação 
e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 

Fajardo, Cildo Meireles, José Resende, Mira 
Schendel, Tunga, Waltércio Caldas, Grupo 
Flu xus, dentre outros. 

INSTALAÇÃO 
 OBJETO: Fernand Hazan Armand, Dan    
   Flavin, Carl Ándre, Cildo Meireles, etc. 
LAND ART: Sol Lewitt, Robert Morris, Valter 
de Maria, etc 
VIDEO ARTE: Ira Schneider, Frank Gilette, 
Nam June Paik, Paulo Bruscky, Eder 
Santos. 
 DANÇA CONTEMPORÂNEA TEATRO 
CONTEMPORÂNEO 
 DIVERSIDADE CULTURAL 
 
4. SURREALISMO 

HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO   

    DE OBRAS E AUTORES  

°REGIONAIS ° NACIONAIS ° 
UNIVERSAIS  

CARACTERÍSTICAS/ MANIFESTAÇÕES  

ARTISTAS: René Magritte, Salvador    

     Dali, dentre outros. 

DIVERSIDADE CULTURAL 

 

RTE 
UNIDADE III 

(ARTE) 

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO            III– BIMESTRE 

1 AULA SEMANAIS 

EIXO TEMÁTICO : QUEM SOMOS NÓS ? 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/DETALHAMENTO 

 
C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – 

1. CUBISMO 

HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO   

    DE OBRAS E AUTORES  

°REGIONAIS ° NACIONAIS ° 
UNIVERSAIS  
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CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 
Correlacionada com as Competências 
 

CARACTERÍSTICAS E MANIFESTA-
ÇÕES  

ARTISTAS: Picasso, Baque, 
Malevich, etc 

Arte geométrica de Mondrian 

DIVERSIDADE CULTURAL 
 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – 
CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua interferência 
nas transformações sociais. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem 
e expressão, mantendo   uma atitude de busca 
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a  investigação, a 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar 
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnica na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 

H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 

 
2. FUTURISMO 

  

 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO   

    DE OBRAS E AUTORES  

°REGIONAIS ° NACIONAIS ° 
UNIVERSAIS  

CARACTERÍSTICAS E 
MANIFESTAÇÕES  

ARTISTAS: Umberto Boccione, Carlo 
Carrá, Oswaldo de Andrade, Anita 
Malfatti, Marinetti, dentre outros. 

DIVERSIDADE CULTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. POP ART 

 

HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO   

    DE OBRAS E AUTORES  

°REGIONAIS ° NACIONAIS ° 
UNIVERSAIS  

CARACTERÍSTICAS E MANIFESTA-
ÇÕES  
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que se deve conhecer e compreeender em sua 
dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quan-to a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover 
a articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 
 

ARTISTAS:Andy Warhol,Roy 
Lichtenstein, Claes Oldenburg, James 
Rosen-Quist, 

Tom Wesselmann, (USA), Eduardo 
Luigi, Paolozzi, Richard Smith, Peter 
Blake, dentre outros. 

 DANÇA, TEATRO E MÚSICA 
 DIVERSIDADE CULTURAL 
 
 
 

 
C3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 da Área – 
CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em sua 
diversidade cultural refletindo e analisando os 
aspectos estéticos, filosóficos, históricos, sociais, 
culturais e antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos artísticos no 
tempo e no espaço, situando-os no contexto da 
realidade sócio-política e cultural e sua interferência 
nas transformações sociais. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como linguagem 
e expressão, mantendo   uma atitude de busca 
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a  investigação, a 
sensibilidade e a reflexão ao fruir e realizar 
produções artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes materiais e 
técnica na produção de manifestações em artes 
visuais, teatro, dança e música. Correlacionada com 
as Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 

H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas 
manifestações de arte em suas múltiplas funções 
utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 

4. ARTE POBRE -  POVERA 

 

 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO   

    DE OBRAS E AUTORES  

°REGIONAIS ° NACIONAIS ° 
UNIVERSAIS  

 CARACTERÍSTICAS E 
MANIFESTA-ÇÕES  

 ARTISTAS: Janis Kounellis, Giovanni 
Anselmo, Guiseppe Penone, Guiulio 
Paolini, Mario Merz, Luciano Fabro, 
Gilberto Zorio, Pascali, Michelangelo, 
Pistoletto, dentre outros. 
 DIVERSIDADE CULTURAL 
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ARTE 
UNIDADE IV 

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO           IV – BIMESTRE 

EIXO TEMÁTICO: CONCEITUANDO O IMAGINÁRIO 

1 AULA SEMANAIS 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO / DETALHAMENTO  

C3. Analisar, interpretar e aplicar os 
recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, 
mediante a natureza, função, organização 
e estrutura das manifestações, de acordo 
com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 
da Área – CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em 
sua diversidade cultural refletindo e 
analisando os aspectos estéticos, 
filosóficos, históricos, sociais, culturais e 
antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos 
artísticos no tempo e no espaço, 
situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 
Correlacionada com as Competências 
1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como 
linguagem e expressão, mantendo   uma 
atitude de busca pessoal e/ou coletiva, 
articulando a percepção, a imaginação, a 
emoção, a  investigação, a sensibilidade e 
a reflexão ao fruir e realizar produções 

1. MINIMALISMO- MINIMAL ART 

 

HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO   

    DE OBRAS E AUTORES  

°REGIONAIS ° NACIONAIS ° 
UNIVERSAIS  

CARACTERÍSTICAS E MANIFESTA-
ÇÕES  

TEATRO: Samuel Beckett 
CINEMA: Robert Bresson 
ESCULTURA: Constantin Brancusi, Sol 
Lewitt, Frank Stella, Donald Judd, Robert 
Smi-thson, Piero Manzoni, Robert Morris, 
etc. 

 MÚSICA :Carl Orff, Philip Glass, Steve 
Reich, Cornelius Cardewa, Frederic 
RzewskiI, Arvo Part , John Coolidge  
Adms,dentre outros. 

DIVERSIDADE CULTURAL 
 

interagindo com o patrimônio nacional e internacional, 
que se deve conhecer e compreeender em sua 
dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas várias 
linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quan-to a 
análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais e/ou 
coletivas nas linguagens da arte: música, artes visuais, 
dança teatro, artes audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de promover 
a articulação e a integração entre diferentes saberes 
curriculares. 
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artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes 
materiais e técnica na produção de 
manifestações em artes visuais, teatro, 
dança e música. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 

H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as 
diversas manifestações de arte em suas 
múltiplas funções utilizadas por diferentes 
grupos sociais e étnicos, interagindo com o 
patrimônio nacional e internacional, que se 
deve conhecer e compreeender em sua 
dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas 
várias linguagens, desenvolvendo tanto a 
fruição quan-to a análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais 
e/ou coletivas nas linguagens da arte: 
música, artes visuais, dança teatro, artes 
audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de 
promover a articulação e a integração entre 
diferentes saberes curriculares. 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os 
recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, 
mediante a natureza, função, organização 
e estrutura das manifestações, de acordo 
com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 
da Área – CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em 
sua diversidade cultural refletindo e 
analisando os aspectos estéticos, 
filosóficos, históricos, sociais, culturais e 
antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos 
artísticos no tempo e no espaço, 
situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 
Correlacionada com as Competências 
1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 

2. ABSTRACIONISMO 

 

 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO   

    DE OBRAS E AUTORES  

°REGIONAIS ° NACIONAIS ° 
UNIVERSAIS  

 CARACTERÍSTICAS E MANIFESTA-
ÇÕES  

 ARTISTAS: Wassily Kandinsky, Abraham 
Palatinik, Ivan Serpa, Loio-Persio, Luiz 
Sacilo-tto, Antonio Bandeira, Manabu Mabe, 
etc 

 DIVERSIDADE CULTURAL 
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C7. Compreender e utilizar a  Arte como 
linguagem e expressão, mantendo   uma 
atitude de busca pessoal e/ou coletiva, 
articulando a percepção, a imaginação, a 
emoção, a  investigação, a sensibilidade e 
a reflexão ao fruir e realizar produções 
artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes 
materiais e técnica na produção de 
manifestações em artes visuais, teatro, 
dança e música. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 

H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar 
as diversas manifestações de arte em suas 
múltiplas funções utilizadas por diferentes 
grupos sociais e étnicos, interagindo com o 
patrimônio nacional e internacional, que se 
deve conhecer e compreeender em sua 
dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas 
várias linguagens, desenvolvendo tanto a 
fruição quan-to a análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais 
e/ou coletivas nas linguagens da arte: 
música, artes visuais, dança teatro, artes 
audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de 
promover a articulação e a integração entre 
diferentes saberes curriculares. 

C3. Analisar, interpretar e aplicar os 
recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, 
mediante a natureza, função, organização 
e estrutura das manifestações, de acordo 
com as condições de produção/recepção. 
Correlacionada com as Competências 5 
da Área – CA 5) 
 
C5. Compreender a história da arte em 
sua diversidade cultural refletindo e 
analisando os aspectos estéticos, 
filosóficos, históricos, sociais, culturais e 
antropológicos. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C6. Compreender os movimentos 

3. CONSTRUTIVISMO 

 

 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO   

    DE OBRAS E AUTORES  

°REGIONAIS ° NACIONAIS ° 
UNIVERSAIS  

 CARACTERÍSTICAS / MANIFESTAÇÕES  

ARTISTAS: Tatlin, Malevitch, Gabo, 
Kandinsky, Vladimir Mayakovsky, dentre 
outros.  

DIVERSIDADE CULTURAL 
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artísticos no tempo e no espaço, 
situando-os no contexto da realidade 
sócio-política e cultural e sua 
interferência nas transformações sociais. 
Correlacionada com as Competências 
1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 1,3,4,5,6,7,9) 
 
C7. Compreender e utilizar a  Arte como 
linguagem e expressão, mantendo   uma 
atitude de busca pessoal e/ou coletiva, 
articulando a percepção, a imaginação, a 
emoção, a  investigação, a sensibilidade e 
a reflexão ao fruir e realizar produções 
artísticas. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 
 
C9. Compreender e utilizar diferentes 
materiais e técnica na produção de 
manifestações em artes visuais, teatro, 
dança e música. Correlacionada com as 
Competências 1,3,4,5,6,7,9 da Área – CA 
1,3,4,5,6,7,9) 

 

H1. Analisar, refletir, respeitar e preservar as 
diversas manifestações de arte em suas 
múltiplas funções utilizadas por diferentes 
grupos sociais e étnicos, interagindo com o 
patrimônio nacional e internacional, que se 
deve conhecer e compreeender em sua 
dimensão sócio-histórica. 
 
H3. Apreciar produtos de arte, em suas 
várias linguagens, desenvolvendo tanto a 
fruição quan-to a análise estética. 
 
H2. Realizar produções artísticas, individuais 
e/ou coletivas nas linguagens da arte: 
música, artes visuais, dança teatro, artes 
audiovisuais 
 
H 4. Compreender e aplicar as possibilidades 
interdisciplinares da Arte, com perspectiva de 
promover a articulação e a integração entre 
diferentes saberes curriculares. 

 

Programa Anual de Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
 

MATEMÁTICA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 
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C17. Dominar as propriedades dos números complexos 
e suas representações, na forma algébrica, gráfica e 
trigonométrica e capacidade para resolver problemas 
que os envolva. (Correlacionada com a Competência1 
da Área – CA1) 
 
 
H55. Utilizar a definição de números complexos na 
resolução de equações. 
 
H56. Interpretar nas formas algébrica e trigonométrica as 
operações com números complexos. 
 

1. NÚMEROS COMPLEXOS 
 

 O conjunto dos números 
complexos.  

 Forma Algébrica dos 
Números complexos. 

 Representação geométrica 
de números complexos 

 Conjugado de um número 
complexo. 

 Operações com números 
complexos na forma 
algébrica. 

 Módulo de um número 
complexo. 

 Forma trigonométrica dos 
números complexos. 

 Operações com números 
complexos na forma 
trigonométrica. 

 

C18. Capacidade de relacionar e aplicar o 
conhecimento desenvolvido acerca de polinômios em 
situações problema. (Correlacionada com as 
Competências3 e 5 da Área – CA3,5) 
 
 
H57. Efetuar operações (adição, subtração, multiplicação e 
divisão) com polinômios. 
 
H58. Tomar decisões diante de situações – problema, 
argumentando com base na interpretação das informações 
e nos conhecimentos sobre polinômios. 
 
H59. Determinar o conjunto solução de equações 
polinomiais. 

2. POLINÔMIOS E 
EQUAÇÕES 
ALGÉBRICAS 

 

 Função polinomial. 

 Valor numérico de um 
polinômio. 

 Igualdade de Polinômios. 

 Operações com polinômios. 

 Equações polinomiais. 

 Teorema fundamental da 
álgebra. 

 Decomposição de fatores de 
primeiro grau. 

 Relações de Girard. 
 

 
 

MATEMÁTICA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C19. Dominar a aplicação dos conhecimentos de 
geometria analítica na resolução de problemas. 
(Correlacionada com as Competências3 e 5 da Área – 
CA3,5) 
 
H60. Interpretar geometricamente os coeficientes da 
equação de uma reta. 
 
H61. Identificar a equação de uma reta apresentada a partir 
de dois pontos dados ou de um ponto e sua inclinação. 

1. GEOMETRIA ANALÍTICA: 
PONTO E RETA 

 

 Sistema cartesiano ortogonal.  

 Distâncias entre dois pontos.  

 Coordenadas do ponto médio 
de um segmento de reta.  

 Condições de alinhamento de 
três pontos.  
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H62. Relacionar a determinação do ponto de interseção de 
duas ou mais retas com a resolução de um sistema de 
equações com duas incógnitas 
 
H63. Resolver Sistemas de Equações e Inequações do 
segundo grau a duas variáveis, tanto algébrica quanto 
graficamente. 
 

 Coeficiente angular de uma 
reta.  

 Equação geral da reta.  

 Forma reduzida da equação 
da reta.  

 Forma segmentaria da 
equação da reta. 

 Equações paramétricas da 
reta.  

 Posições relativas de duas 
retas no plano.  

 Distância entre ponto e reta. 

 Distância entre duas retas 
paralelas. 

 Ângulo formado por duas 
retas.  

 Área da região triangular.  
 

C19. Dominar a aplicação dos conhecimentos de 
geometria analítica na resolução de problemas. 
(Correlacionada com as Competências 3 e 5 da Área – CA 
3,5) 
 
 
H64. Reconhecer, entre as equações de 2º grau com duas 
incógnitas, as que representam circunferências. 
 
H65. Determinar as equações reduzida e geral da 
circunferência. 
 
H66. Determinar as posições relativas da circunferência em 
relação a ponto, reta e outra circunferência. 
 

2. GEOMETRIA ANALÍTICA: 
CIRCUNFERÊNCIA  

 

 Equações da Circunferência.  

 Posições relativas entre ponto 
e circunferência. 

 Posições relativas entre reta e 
circunferência. 

 Posições relativas entre duas 
circunferências.  

 

 

MATEMÁTICA 
UNIDADE III 

 (AGOSTO E SETEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C19. Dominar a aplicação dos conhecimentos de geometria 
analítica na resolução de problemas. (Correlacionada com 
as Competências3 e 5 da Área – CA3,5) 
 
 
H61. Encontrar as equações das cônicas (parábola, elipse e 
hipérbole). 
 
H62. Resolver sistemas de equações e inequações do segundo 
grau a duas variáveis, tanto algébrica quanto graficamente. 
 

1. GEOMETRIA ANALÍTICA: 
SECÇÕES CÔNICAS 

 

 Parábola.  

 Elipse.  

 Hipérbole. 
 

 
REVISÃO PARA O ENEM e VESTIBULARES EM GERAL 
(RESOLUÇÕES  DE QUESTÕES) 

2. REVISÃO PARA O ENEM 
e VESTIBULARES EM 
GERAL (RESOLUÇÕES DE 
QUESTÕES) 
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 Semelhança de Triângulos.  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo. 

 Resolução de Triângulos. 

 Corpos redondos.  

 Numéricos.  

 Estudo das Funções.  

 Função Afim.  

 Função Quadrática.  

 Função Modular. 

 Função exponencial.  

 Logaritmos.  

 Função Logarítmica. 

 Matemática financeira. 

 Aritmética básica.  

 Sequências especiais: P.A. 
e P.G.  

 

 

MATEMÁTICA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

 
 
REVISÃO PARA O ENEM e VESTIBULARES EM GERAL 
(RESOLUÇÕES DE QUESTÕES) 

1. REVISÃO PARA O ENEM 
e VESTIBULARES 
(RESOLUÇÕES DE 
QUESTÕES) 

 

 Conceitos trigonométricos 
básicos.  

 Relação, equação e 
inequações 
trigonométricas.  

 Transformações 
trigonométricas.  

 Matrizes.  

 Determinantes.  

 Sistemas Lineares. 

 Analise combinatória. 

 Binômio de Newton. 

 Probabilidades. 

 Números Complexos. 

 Polinômios e equações 
algébricas. 

 Geometria analítica: ponto 
e reta. 

 Geometria analítica: 
circunferência.  

 Geometria analítica: 
secções cônicas.  
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QUÍMICA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C1. Utilizar códigos e nomenclatura da química para 
caracterizar transformações químicas. (Correlacionada 
com a Competência1 da Área – CA1) 
 
H16. Identificar e caracterizar os constituintes de um sistema 
inicial e final. 
 
C9. Elaborar hipóteses explicativas a partir de 
fenômenos observados. (Correlacionada com as 
Competências 2 e 3 da Área – CA2,3) 
  
H28. Reconhecer e compreender fenômenos de oxirredução 
identificando regularidades e invariantes. 
 
C10. Reconhecer e avaliar o desenvolvimento 
tecnológico contemporâneo, suas relações com as 
ciências, seu papel na vida humana, sua presença no 
mundo cotidiano e seus impactos na vida social. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – CA7) 
 
H29. Reconhecer o papel do conhecimento químico no 
desenvolvimento tecnológico atual com relação às pilhas, 
baterias e controle da corrosão. 
 
C15. Integrar os conhecimentos químicos e processos de 
produção, utilização e reciclagem de matérias-primas, 
considerando processos químicos, físicos e biológicos 
neles envolvidos, à responsabilidade de preservação 
socioambiental. (Correlacionada com a Competência7 da 
Área – CA7) 
 
H30. Avaliar os impactos ambientais causados pelo descarte 
de pilhas e baterias. 

1. ELETROQUÍMICA 

 

 Oxirredução. 

 Balanceamento de equações 
pelo método de oxirredução. 

 Pilhas. 

 Eletrólise ígnea e em meio 
aquoso. 

 Aspectos quantitativos da 
eletrólise. 

 
 

 

QUÍMICA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C11. Reconhecer e avaliar o caráter ético do 
conhecimento científico e tecnológico e utilizar esses 
conhecimentos no exercício da cidadania. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – CA7) 
 
H31. Julgar implicações de ordem econômica, social, 
ambiental, ao lado de argumentos científicos para tomar 
decisões a respeito do uso da energia nuclear. 
 

2. RADIOATIVIDADE 
 

 Aspectos históricos. 

 Leis da radioatividade. 

 Transmutações. 

 Cinética das desintegrações 
radioativas. 

 Utilizações dos fenômenos 
radioativos. 
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C12. Identificar fenômenos radioativos, estabelecer 
relações, identificar regularidades, invariantes e 
transformações. (Correlacionada com a Competência5 
da Área – CA5) 
 
H32. Compreender que as interações entre matéria e 
energia, em certo tempo, resultam em modificações da forma 
ou natureza da matéria, considerando os aspectos 
qualitativos e macroscópicos. 
 
H23. Identificar transformações químicas pela percepção de 
mudanças na natureza dos materiais ou da energia, 
associando-as a uma dada escala de tempo. 

 
 
 

 

QUÍMICA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C13. Compreender o conhecimento científico e o 
tecnológico como resultados de uma construção humana, 
inseridos em um processo histórico e social. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – CA7) 
 
H33. Reconhecer e compreender a ciência e tecnologia 
químicas como criação humana, portanto inseridas na história 
e na sociedade em diferentes épocas. 
C1. Utilizar códigos e nomenclatura da química para 
caracterizar materiais e substâncias ou transformações 
químicas. (Correlacionada com a Competência1 da Área – 
CA1) 
H34. Reconhecer e compreender símbolos, códigos e 
nomenclatura própria da Química Orgânica. 
 
H14. Interpretar símbolos e termos químicos em rótulos de 
produtos utilizados no cotidiano. 

1. ORGÂNICA 

 

 Breve histórico da química 
orgânica. 

 Definição, classificação e 
propriedades gerais dos 
compostos orgânicos. 

 Visão geral dos compostos 
orgânicos. 

 

 

 

 

 

 

C1. Utilizar códigos e nomenclatura da química para 
caracterizar materiais e substâncias ou transformações 
químicas. (Correlacionada com a Competência1 da Área – 
CA1) 
H34. Reconhecer e compreender símbolos, códigos e 
nomenclatura própria da Química Orgânica. 
 
C10. Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico 
contemporâneo, suas relações com as ciências, seu papel 
na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus 
impactos na vida social. (Correlacionada com a 
Competência 7 da Área – CA7) 
H35. Reconhecer o papel do conhecimento químico no 
desenvolvimento tecnológico atual, na produção de 
combustíveis e na indústria petroquímica. 
 
H36. Identificar a presença de hidrocarbonetos em 
determinados materiais de uso cotidiano. 
 

2. HIDROCARBONETOS 
 

 Alcano, alceno, Alcino, 
alcadieno, ciclano, cicleno e 
compostos aromáticos. 

 Estudo dos radicais. 

 Hidrocarbonetos ramificados. 

 Petróleo e carvão. 
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C15. Integrar os conhecimentos químicos e processos de 
produção, utilização e reciclagem de matérias-primas, 
considerando processos químicos, físicos e biológicos 
neles envolvidos, à responsabilidade de preservação 
socioambiental. (Correlacionada com a Competência7 da 
Área – CA7) 
 
H37. Reconhecer as implicações ambientais decorrentes da 
exploração e utilização de combustíveis fósseis identificando 
fontes alternativas de energia. 

 

QUÍMICA 
UNIDADE III 

 (AGOSTO E SETEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C1. Utilizar códigos e nomenclatura da química para 
caracterizar materiais e substâncias ou transformações 
químicas. (Correlacionada com a Competência1 da Área – 
CA1) 
 
H34. Reconhecer e compreender símbolos, códigos e 
nomenclatura própria da Química Orgânica. 
 
C10. Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico 
contemporâneo, suas relações com as ciências, seu papel 
na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus 
impactos na vida social. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
H38. Reconhecer o papel do conhecimento químico no 
desenvolvimento tecnológico atual, na indústria do açúcar e do 
álcool. 
 
H39. Identificar a presença de compostos oxigenados em 
determinados materiais de uso cotidiano. 

1.  COMPOSTOS 
OXIGENADOS 

 

 Álcool, fenol, aldeído, 
cetona, ácido carboxílico, 
éster, éter e funções 
derivadas. 

 
 

C1. Utilizar códigos e nomenclatura da química para 
caracterizar materiais e substâncias ou transformações 
químicas. (Correlacionada com a Competência1 da Área – 
CA1) 
 
H34. Reconhecer e compreender símbolos, códigos e 
nomenclatura própria da Química Orgânica. 
 
C10. Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico 
contemporâneo, suas relações com as ciências, seu papel 
na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus 
impactos na vida social. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
H40. Identificar a presença de compostos nitrogenados em 
determinados materiais de uso cotidiano. 
 
H41. Descrever impactos ambientais causados pelo uso de 
produtos químicos na agricultura. 
 
H42. Reconhecer e compreender fenômenos identificando 

2. COMPOSTOS 
NITROGENADOS E 
HALETOS e OUTROS 
COMPOSTOS 
ORGÂNICOS  

 

 Compostos nitrogenados 
(aminas, amidas, nitrilas e 
nitro compostos). 

 Haletos e compostos 
organometálicos. 
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regularidades e invariantes nas propriedades dos compostos 
orgânicos. 
 
H43. Elaborar hipóteses explicativas a partir de fenômenos 
observados nas séries orgânicas. 

 

QUÍMICA 
UNIDADE III 

 (AGOSTO E SETEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C14. Relacionar propriedades químicas, físicas ou 
biológicas de produtos às finalidades a que se destinam. 
(Correlacionada com a Competência6 e7 da Área – CA 6,7) 
 
H44. Identificar os vários tipos de isômeros, através de suas 
respectivas estruturas químicas. 

 

C1. Utilizar códigos e nomenclatura da química para 
caracterizar materiais, substâncias ou transformações 
químicas. (Correlacionada com a Competência1 da Área – 
CA1) 
 
H34. Reconhecer e compreender símbolos, códigos e 
nomenclatura própria da Química Orgânica. 

 

H42. Reconhecer e compreender fenômenos identificando 
regularidades e invariantes nas propriedades dos compostos 
orgânicos. 

3. PROPRIEDADES DOS 
COMPOSTOS ORGANICOS 
E ISOMERIA 

 

 Propriedades dos 
Compostos orgânicos. 

 Isomeria Plana. 

 Isomeria Espacial 
(Geométrica e Óptica). 

 
 
 

 

QUÍMICA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE  

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C7. Identificar fenômenos naturais ou grandezas em dado 
domínio do conhecimento científico, estabelecer relações, 
identificar regularidades, invariantes e transformações. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – CA6) 
  
 
H16. Identificar e caracterizar os constituintes de um sistema 
inicial e final. 
 
H17. Reconhecer e compreender fenômenos envolvendo 
interações e transformações químicas, identificando 
regularidades e invariantes. 
 
 

1. REAÇÕES ORGÂNICAS 

 

 Cisão de Ligações, 
Reagentes Orgânicos e 
Efeitos de Grupos 
Substituintes. 

 Reações de Adição. 

 Reações de Substituição. 

 Reações de Eliminação. 

 Reações de Oxidação 
Redução. 

 Reações de 
Hidrocarbonetos: Métodos 
de Obtenção e Reações 
Características.  
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 Reações de Álcoois: 
Métodos de Obtenção e 
Reações Características. 

 Reações de Aldeídos e 
Cetonas: Métodos de 
Obtenção e Reações 
Características.  

 Reações de Ácidos 
Carboxílicos: Métodos de 
Obtenção e Reações 
Características.  

 Reações de Aminas: 
Métodos de Obtenção e 
Reações Características.  

 Reações de Derivados 
Funcionais: Métodos de 
Obtenção e Reações 
Características. 

 

QUÍMICA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE-(continuação) 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C1. Utilizar códigos e nomenclatura da química para 
caracterizar materiais, substâncias ou transformações 
químicas. (Correlacionada com a Competência1 da Área – 
CA1) 
 
H34. Reconhecer e compreender símbolos, códigos e 
nomenclatura própria da Química Orgânica. 
 
C15. Integrar os conhecimentos químicos e processos de 
produção, utilização e reciclagem de matérias-primas, 
considerando processos químicos, físicos e biológicos 
neles envolvidos, à responsabilidade de preservação 
socioambiental. (Correlacionada com a Competência7 da 
Área – CA7) 
 
H46. Identificar a presença de polímeros em materiais de uso 
cotidiano. 
 
H47. Avaliar os impactos ambientais causados pelo descarte de 
polímeros. 
 

2.  POLÍMEROS 

 

 Polímeros artificiais. 

 Polímeros naturais. 

 

 

C1. Utilizar códigos e nomenclatura da química para 
caracterizar materiais e substâncias ou transformações 
químicas. (Correlacionada com a Competência1 da Área – 
CA1) 
 
H34. Reconhecer e compreender símbolos, códigos e 
nomenclatura própria da Química Orgânica. 

 

 

3. BIOQUÍMICA:  

 

 Lipídios, glicídios, proteínas 
e vitaminas. 
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H45. Identificar e caracterizar as moléculas constituintes dos 
sistemas biológicos. 
 

 
 

FÍSICA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C34: Compreender a carga elétrica como propriedade 
intrínseca da matéria, além de diferenciar os condutores 
dos isolantes.  Conhecer os processos de eletrização e 
identificá-los em situações cotidianas. (Correlacionada 
com as Competências 5 e 6 da Área – CA5,6) 
 
H97: Calcular a quantidade de carga existente corpos 
eletrizados. 
 
H98: Dominar a ideia de cada um dos processos de 
eletrização. 
 
H99:Explicar o princípio eletrostático dos eletroscópios de 
folha. 
 
H100:Confrontar interpretações científicas com 
interpretações baseadas no senso comum, ao longo do 
tempo ou em diferentes culturas. 

1. ELETRIZAÇÃO 

 

 Carga elétrica elementar. 

 Condutores e isolantes elétricos. 

 Processos de eletrização. 

 Lei de Du Fay. 

 Eletroscópios. 
 

C35: Reconhecer o princípio da lei de Coulomb em 
processos científico-tecnológicos. (Correlacionada com 
a Competência7 da Área – CA7) 
H101: Utilizar a lei de Coulomb para calcular a força elétrica 
entre duas cargas elétricas, ou calcular a força resultante 
sobre uma determinada carga devido a um conjunto de 
cargas. 
 
H102: Representar vetorialmente a força elétrica existente 
entre duas ou mais cargas elétricas. 

2. FORÇA ELÉTRICA 
 

 Lei de Coulomb. 
 

C36: Compreender o campo elétrico como a região 
modificada eletricamente ao redor de qualquer carga 
elétrica e compreender a força elétrica como o resultado 
da interação entre dois ou mais campos elétricos. 
(Correlacionada com a Competência3 da Área – CA3) 
H103: Representar vetorialmente o campo elétrico num 
determinado ponto. 
 
H104: Calcular a intensidade do vetor campo elétrico num 
determinado ponto. 
 
H105:Calcular a intensidade do vetor campo elétrico 
resultante num determinado ponto gerado por um conjunto de 
cargas elétricas. 

3. CAMPO ELÉTRICO 
 

 Vetor campo elétrico. 

 Linhas de campo. 

 Campo elétrico de uma carga 
puntiforme. 

 Campo elétrico de um sistema de 
cargas puntiformes. 

 Campo Elétrico Uniforme. 
 
 

 

FÍSICA 
UNIDADE I 
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(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C37: Compreender a importância do potencial elétrico e 
da diferença de potencial elétrico para a eletrodinâmica. 
(Correlacionada com a Competência 4 e 5 da Área – 
CA4,5) 
  
H106: Ter clareza que a força elétrica e o campo elétrico são 
grandezas vetoriais e que o potencial elétrico é uma grandeza 
escalar. 
 
H107: Calcular o potencial elétrico resultante num 
determinado ponto gerado por um conjunto de cargas 
elétricas. 
 
H108: Calcular o trabalho da força elétrica. 

4. POTENCIAL ELÉTRICO 
 

 Potencial Elétrico. 

 Potencial elétrico no campo de 
várias cargas. 

 Superfície equipotencial. 

 Energia Potencial Elétrica. 

 Trabalho da força elétrica. 

 Trabalho em campo elétrico 
uniforme. 
 

 

 

FÍSICA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C38: Conhecer os princípios físicos dos para-raios e da 
blindagem eletrostática, além de conhecer a forma de 
distribuição da carga elétrica nos condutores em equilíbrio 
eletrostático. (Correlacionada com a Competência7 da Área 
– CA7) 
H109: Calcular a densidade superficial de carga em condutores 
com formas diversas. 
 
H110: Calcular a capacidade eletrostática dos condutores 
esféricos. 

1. CONDUTORES EM 
EQUILÍBRIO ELETROSTÁTICO 

 

 Distribuição das cargas 
elétricas. 

 Poder das pontas. 

 Campo e potencial elétricos de 
um condutor esférico em 
equilíbrio eletrostático. 

 

C39: Conhecer a importância dos capacitores nos circuitos 
elétricos, em aparelhos que funcionam com alta voltagem, 
nos desfibriladores alimentados por baterias nas 
ambulâncias, etc. (Correlacionada com as Competências 4 
e 7 da Área – CA4,7) 
 
H111: Calcular a capacidade elétrica e a energia potencial 
elétrica armazenada em capacitores de diversos formatos. 
H112: Conhecer os princípios das associações de capacitores. 

2. CAPACITOR 
 

 Capacidade elétrica. 

 Energia potencial elétrica. 

 Capacitor. 

 Capacitor plano. 

 Associação de capacitores. 
 

C40: Compreender a importância da corrente elétrica para 
todos os mecanismos da eletrodinâmica. (Correlacionada 
com a Competência7 da Área – CA7) 
  
H113: Em aparelhos e dispositivos elétricos residenciais, 
identificar seus diferentes usos e o significado das informações 
fornecidas pelos fabricantes sobre suas características 
(voltagem, frequência, potência etc.). 

3. CORRENTE ELÉTRICA 
 

 Intensidade da corrente elétrica. 

 Efeitos da corrente elétrica. 

 Diferença de Potencial Elétrico. 

 Trabalho, Energia e Potência 
Elétrica. 
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C41: Ter a compreensão da função dos resistores nos 
circuitos elétricos para a modificação da tensão em trechos 
do circuito, bem como sua utilização para a produção do 
calor em eletrodomésticos e máquinas térmicas. 
(Correlacionada com as Competências 1 e 7 da Área – 
CA1,7) 
H114: Utilizar a primeira lei de Ohm para resolver problemas 
em circuitos simples. 
 
H115: Calcular a resistência de um determinado tipo de fio 
condutor a partir de sua área de seção transversal e de seu 
comprimento. 
 
H116: Relacionar o efeito joule aos conhecimentos de 
calorimetria para calcular a variação de temperatura de 
substâncias diversas. 
 
H117:Calcular a resistência equivalente numa associação de 
resistores em série, em paralelo  ou mista. 
 
H118:Identificar resistores que se encontram em curto-circuito. 

4. RESISTÊNCIA ELÉTRICA 
 

 Resistor – Resistência Elétrica. 

 Primeira Lei de Ohm. 

 Tipos de resistor, reostatos e 
resistividade (segunda lei de 
Ohm). 

 Efeito Joule. 

 Associação de Resistores. 

 Resistores em curto-circuito. 
 
 

 

FÍSICA 
UNIDADE III 

 (AGOSTO E SETEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C42: Ter o domínio das unidades de medida das grandezas 
elétricas para identificar bem operar um multímetro 
(voltímetro, amperímetro, ohmímetro). (Correlacionada com 
a Competência1, 3 e 4 da Área – CA1,3,4) 
  
H119: A partir de um conjunto de resistores, montar associações  
que formem uma ponte de Wheatstone. 
 
H120: Relacionar informações para compreender manuais de 
instalação ou utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos 
de uso comum. 

1. MEDIDORES ELÉTRICOS 

 

 Amperímetro e voltímetro. 

 Ponte de Wheatstone. 
 
 

C43: Conhecer os diferentes tipos de geradores elétricos e 
ser capaz de identificar o tipo de gerador de energia elétrica 
mais adequada às potencialidades locais. Além de 
compreender os processos de conservação e produção de 
energia para cada tipo de gerador. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
 
C44: Conhecer os processos elétricos envolvidos no 
funcionamento de um receptor elétrico a partir da 
alimentação de um gerador elétrico. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
H121; Calcular força eletromotriz, contra-eletromotriz e 
resistência interna de geradores e receptores. 
H122: Calcular a corrente elétrica através da Lei de Pouillet. 
H123: Diferenciar os gráficos de um gerador de um receptor. 
H124: Interpretar e efetuar cálculos a partir de gráficos tensão x 
corrente elétrica. 

2. GERADORES E 
RECEPTORES 
ELÉTRICOS 

 

 Geradores. 

 Força Eletromotriz. 

 Equação do gerador. 

 Rendimento do gerador. 

 Lei de Pouillet. 

 Gerador em curto-circuito. 

 Curva característica do 
gerador. 

 Potência lançada pelo 
gerador. 

 Associação de geradores. 

 Receptores. 

 Força contra-eletromotriz. 
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H125: Calcular a potência gerada e a potência dissipara em 
geradores. 
H126: Calcular o rendimento de geradores e de receptores. 
H127: Fazer associações de geradores e receptores em 
circuitos elétricos. 

 Equação do receptor. 

 Rendimento do receptor. 

 Curva característica do 
receptor. 

 
 
 

C13: Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar 
intervenções científico-tecnológicas. (Correlacionada com 
a Competência7 da Área – CA7) 
  
H128: Resolver circuitos com dois ou mais ramos com diversos 
componentes elétricos. 
 

3. LEIS DE KIRCHHOFF 
 

 Leis de Kirchhoff. 
 

 

FÍSICA 
UNIDADE III 

 (AGOSTO E SETEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C45: Identificar regularidades, associando fenômenos que 
ocorrem em situações semelhantes para utilizar as leis que 
expressam essas regularidades na análise e previsões de 
situações do dia-a-dia. Assim, por exemplo, compreender 
que variações de correntes elétricas estão associadas ao 
surgimento de campos magnéticos pode possibilitar, 
eventualmente, identificar possíveis causas de distorção 
das imagens de tevê ou causas de mau funcionamento de 
um motor. (Correlacionada com as Competências 2 e 7 da 
Área – CA2,7) 
  
H129: Representar graficamente as linhas de indução de um ímã 
e do Planeta Terra. 
 
H130: A partir do sentido da corrente elétrica, calcular a 
intensidade, a direção e o sentido do campo magnético ao longo 
de um fio condutor retilíneo, no interior de uma espira ou no 
interior de um solenóide. 
 

4. CAMPO MAGNÉTICO 
 

 Ímã. 

 Propriedades dos ímãs, 
campo magnético terrestre. 

 Campo magnético gerado por 
corrente elétrica: no interior 
de uma espira circular; em 
torno de um condutor 
retilíneo; no interior de um 
solenoide. 

 
 
 
 

C46: Compreender a importância científico-tecnológica da 
força magnética sofrida por uma carga elétrica lançada em 
meio a um campo magnético. (Correlacionada com as 
Competências 5 e 7 da Área – CA5,7) 
  
 
H131: Reconhecer e a direção e o sentido da força magnética 
sobre uma carga elétrica ou fio condutor retilíneo em meio a um 
campo magnético. 
 
H132: Calcular a força magnética sofrida por uma carga elétrica 
ou por um fio condutor em meio a um campo magnético. 

5. FORÇA MAGNÉTICA 
 

 Força magnética sobre uma 
carga elétrica. 

 Força magnética sobre um 
condutor retilíneo. 

 Força magnética entre 
condutores paralelos entre si. 
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FÍSICA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C47: Compreender e explicar o processo de geração de 
energia elétrica ocorrido nas hidroelétricas a partir dos 
efeitos da indução eletromagnética. (Correlacionada com 
as Competências 5 e 7 da Área – CA5,7) 
H133: Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação 
de energia em ambientes específicos, considerando 
implicações éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas. 

 

 Força eletromotriz induzida. 

 Fluxo magnético. 

 Lei de Faraday-Neumann. 

 Lei de Lenz. 
 
 

C48: Reconhecer os princípios da Teoria da Relatividade 
Especial como essenciais para a explicação evolucionista 
da criação do Universo e para a produção de energia 
nuclear. (Correlacionada com a Competência2 da Área – 
CA2) 
H134: Confrontar interpretações científicas com interpretações 
baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes 
culturas. 
 
H135: Dominar os postulados da Relatividade especial. 
 
H136: Calcular a dilatação do tempo e a contração do espaço 
na mecânica relativística. 
 
H137: Interpretar e aplicar as noções de momento e energia 
relativistas. 

2. TEORIA DA 
RELATIVIDADE 
ESPECIAL 

 

 Física Clássica x Física 
Moderna. 

 Princípios da Teoria da 
Relatividade Especial. 

 Dilatação do tempo. 

 Contração do espaço. 

 Massa e Energia relativística. 
 
 
 

C49: Domínio dos conceitos de fóton e capacidade de 
explicar a interação da luz com a matéria como absorção e 
emissão de fótons associados a transições eletrônicas. 
(Correlacionada com a Competência 2 e 5 da Área – CA2,5) 
 
C50: Acompanhar o desenvolvimento tecnológico 
contemporâneo, por exemplo, estabelecendo contato com 
os avanços das novas tecnologias na medicina, por meio 
de tomografias ou diferentes formas de diagnóstico; na 
agricultura, nas novas formas de conservação de alimentos 
com o uso das radiações; ou, ainda, na área de 
comunicações, com os microcomputadores, CDs, DVDs, 
telefonia celular, tevê a cabo. (Correlacionada com a 
Competência7 da Área – CA7) 
H138: Capacidade de compreender a estrutura do núcleo em 
termos de prótons e nêutrons; estabilidade nuclear e vida média. 
H139: Compreender fenômenos decorrentes da interação entre 
a radiação e a matéria em suas manifestações em processos 
naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, 
sociais, econômicas ou ambientais. 

3. MECÂNICA QUÂNTICA 
 

 Ondas Eletromagnéticas. 

 Espectro magnético. 

 Efeito Fotoelétrico. 

 Modelo Atômico de Bohr. 

 Dualidade da luz*. 

 Princípio da Incerteza de 
Heisenberg*. 

 
 
 
 

 

FÍSICA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 
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COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C51: Compreender os principais processos de reações 
nucleares e suas aplicabilidades para o mundo científico-
tecnológico. (Correlacionada com a Competência7 da Área 
– CA7) 
 
H140: Compreender fenômenos decorrentes da interação entre 
a radiação e a matéria em suas manifestações em processos 
naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, 
sociais, econômicas ou ambientais. 

4. FÍSICA NUCLEAR 
 

 Força Nuclear. 

 Fusão e Fissão Nuclear. 

 Radioatividade. 

 Decaimento radioativo. 
 

 
 

 

BIOLOGIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C5. Analisar ideias biológicas como a teoria celular, as 
concepções sobre a hereditariedade de características 
dos seres vivos, ou, ainda, as teorias sobre as origens e 
a evolução da vida como construções humanas, 
entendendo como elas se desenvolveram, seja por 
acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – CA6) 
 
C11. Aplicar conhecimentos estatísticos e de 
probabilidade aos fenômenos biológicos de caráter 
aleatório, ou que envolvem um universo grande, para 
solucionar problemas tais como: prever a probabilidade 
de transmissão de certas características hereditárias, ou 
estabelecer relações entre hábitos pessoais e culturais e 
desenvolvimento de doenças. (Correlacionada com a 
Competência1 da Área – CA1) 
 
H25.  Listar várias características humanas ou de animais e 
plantas, distinguindo as hereditárias das congênitas e 
adquiridas. 
  
H26.  Identificar, a partir de resultados de cruzamentos, os 
princípios básicos que regem a transmissão de características 
hereditárias e aplicá-los para interpretar o surgimento de 
determinadas características.  
  
H27.  Utilizar noções básicas de probabilidade para prever 
resultados de cruzamentos e Para resolver problemas 
envolvendo características diversas. 

1. TRANSMISSÃO DA VIDA, 
ÉTICA E MANIPULAÇÃO  
GÊNICA 

 

 Conceitos estruturantes da 
Genética. 

 As bases da Hereditariedade. 

 Noções de probabilidade 
aplicada à genética e as Leis de 
Mendel. 

 Interação entre alelos de um 
mesmo gene; Variedade na 
expressão gênica. 

 Penetrância gênica, 
expressividade gênica. 

 Interações de genes não-alelos: 
interações gênicas, epistasia, 
herança quantitativa ou 
poligênica; 

 Teoria cromossômica da 
herança/genes ligadas, 
permutações e mapas genéticos. 
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BIOLOGIA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO e JULHO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C5. Analisar ideias biológicas como a teoria celular, as 
concepções sobre a hereditariedade de características dos 
seres vivos, ou, ainda, as teorias sobre as origens e a 
evolução da vida como construções humanas, entendendo 
como elas se desenvolveram, seja por acumulação, 
continuidade ou ruptura de paradigmas. (Correlacionada 
com a Competência6 da Área – CA6) 
 
C11.  Aplicar conhecimentos estatísticos e de 
probabilidade aos fenômenos biológicos de caráter 
aleatório, ou que envolvem um universo grande, para 
solucionar problemas tais como: prever a probabilidade de 
transmissão de certas características hereditárias, ou 
estabelecer relações entre hábitos pessoais e culturais e 
desenvolvimento de doenças. (Correlacionada com a 
Competência1 da Área – CA1) 
 
H28. Levantar dados sobre as características que 
historicamente são consideradas para definir os agrupamentos 
étnicos humanos em caucasóides, negróides e orientais, 
identificando-as como correspondentes a apenas uma fração 
mínima do genoma humano.  
 
H29. Analisar aspectos genéticos do funcionamento do corpo 
humano como alguns distúrbios metabólicos (albinismo, 
fenilcetonúria), ou os relacionados aos antígenos e anticorpos, 
como os grupos sanguíneos e suas incompatibilidades, 
transplantes e doenças autoimunes.  

1. HERANÇA DO SEXO E DOS 
GRUPOS SANGUÍNEOS: 
SISTEMAS  ABO, RH E MN 

 

 Interação entre alelos de um 
mesmo gene. 

 Anomalias genéticas na espécie 
humana. 

 Herança quantitativa ou 
poligênica; 

 Determinação genética do sexo 
na espécie humana. 

 Herança genética relacionada 
ao sexo na espécie humana. 

 
 
 
 
 

 

C12. Avaliar a importância do aspecto econômico 
envolvido na utilização da manipulação genética em saúde: 
o problema das patentes biológicas e a exploração 
comercial das descobertas das tecnologias de DNA. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – CA7) 
H30.  Reconhecer a importância dos testes de DNA nos casos 
de determinação da Paternidade, investigação criminal e 
identificação de indivíduos.   
 
H31.  Compreender a natureza dos projetos genomas, dos 
genes, da sequência do DNA e armazenamento dessas 
informações especialmente os existentes no país, listando seus 
objetivos como identificação em bancos de dados.  
 
H32. Analisar argumentos de diferentes profissionais acerca do 
genoma humano, posicionando-se sobre o direito de 
propriedade das descobertas feitas.   

2. A BIOTECNOLOGIA 
 

 A Biotecnologia e as questões 
éticas da manipulação genética-
Engenharia Genética. 

 A genética molecular: O DNA. 

 Tecnologias de manipulação do 
DNA: riscos e benefícios de 
suas aplicações. 

 Projeto Genoma Humano e 
suas implicações ético-sociais. 

 
Sugestão: este tema poderá 
ser trabalhado de forma 
transversal. 
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BIOLOGIA 
UNIDADE III  

( JULHO, AGOSTO  E SETEMBRO ) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C13.  Relacionar conceitos da Biologia com os de outras 
ciências, como os conhecimentos físicos e químicos, para 
entender processos como os referentes à origem e à 
evolução da vida e do universo ou o fluxo da energia nos 
sistemas biológicos; os conhecimentos geográficos e 
históricos para compreender a preservação ou a destruição 
dos ambientes naturais e mesmo para compreender a 
produção do próprio conhecimento biológico. 
(Correlacionada com a Competência6 da Área – CA6) 
 
H33. Comparar as ideias evolucionistas de C. Darwin (1809-
1882) e J.B. Lamarck (1744- 1829) apresentadas em textos 
científicos e históricos, identificando as semelhanças e as 
diferenças.  
 
H34.  Elaborar explicações sobre a evolução das espécies, 
considerando os mecanismos de mutação, recombinação 
gênica e seleção natural.  
 
H35. Identificar diferentes explicações sobre a origem do 
Universo, da Terra e dos seres vivos, confrontando concepções 
religiosas, mitológicas e científicas, elaboradas em diferentes 
momentos C-3. 
 
H36. Diferenciar alguns fatores – migrações, mutações, seleção 
natural, deriva genética – que interferem na constituição 
genética das populações.   
 
H37. Distinguir a evolução cultural, fundada no aprendizado e 
na transmissão de comportamentos aprendidos em decorrência 
da evolução biológica que resulta das alterações nas 
frequências gênicas.  
 
H38.  Apontar benefícios e prejuízos da transformação do 
ambiente e da adaptação das espécies animais e vegetais aos 
interesses da espécie humana, considerando o que tem 
acontecido nos últimos milhares de anos da história da 
humanidade e especulando sobre o futuro da espécie 
humana.  

1. ORIGEM E EVOLUÇÃO DA 
VIDA NA TERRA 

 

 Ideias evolucionistas de 
Lamarck e Darwin. 

 Mecanismos evolutivos das 
espécies: mutação, 
recombinação gênica, seleção 
natural, adaptação. 

 Hipóteses sobre a origem do 
universo, da Terra e dos seres 
vivos. 

 População Mendeliana: 
Conceito; 

 Frequência Gênica nas 
populações. 

 Princípio de Hardy-Weinberg ou 
as populações que não evoluem. 

 Fatores evolutivos que afetam o 
equilíbrio gênico: mutação, 
seleção, migração e deriva 
gênica 

 Processos evolutivos e de 
diversificação da vida. 

 Origem de novas espécies e 
dos grandes grupos dos seres 
vivos. 

 Origem do ser humano: 
evolução cultural e sua 
intervenção na evolução 
biológica. 
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BIOLOGIA 
UNIDADE III 

 (AGOSTO E SETEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C14.  Analisar dados relacionados a problemas ambientais 
como a destinação do lixo e do esgoto, o tratamento da 
água, a ocupação dos mananciais, a poluição dos rios das 
cidades brasileiras para avaliar as condições de vida da 
população e posicionar-se criticamente por meio de 
argumentação consistente. (Correlacionada com a 
Competência3 da Área – CA3) 
 
H39. Identificar as relações alimentares estabelecidas entre 
esses organismos, empregando terminologia científica 
adequada. 
 
H40. Representar as várias relações alimentares, utilizando 
esquemas apropriados. 
 
 H41. Interpretar as relações alimentares como uma forma de 
garantir a transferência de matéria e de energia do ecossistema. 
 
H42. Avaliar o significado das interações estabelecidas entre os 
indivíduos para o conjunto das espécies envolvidas e para o 
funcionamento do sistema. 
 
H43. Analisar a maneira como o ser humano interfere nos ciclos 
naturais da matéria para recriar sua existência, retirando 
materiais numa velocidade superior à que podem ser repostos 
naturalmente ou devolvendo em quantidades superiores às 
suportadas pelos ecossistemas até que a degradação deles se 
complete. 
 
 H44. Analisar dados sobre intensificação do efeito estufa, 
diminuição da taxa de oxigênio no ambiente e uso intensivo de 
fertilizantes nitrogenados, associando-os às interferências 
humanas nos ciclos naturais dos elementos químicos. 
 
H45. Avaliar diferentes medidas que minimizem os efeitos das 
interferências humanas nos ciclos da matéria. 
 

H46.  Descrever as características de regiões poluídas, 

identificando as principais fontes poluidoras do ar, da água e do 

solo. 

2. ECOLOGIA  

 Ecossistemas e seus 
componentes. 

 Dinâmica de populações. 

 Sucessões ecológicas.  

 Ciclos biogeoquímicos. 
Biociclos: terrestre, de água 
doce e marinha. 

 Relações entre os seres 
vivos. 

 O homem e o meio ambiente. 

 Poluição ambiental.  

 O impacto da espécie 
humana sobre a natureza. 

 Interferência humana em 
ecossistemas naturais. 

 Caminhos e perspectivas: 
alternativas energéticas, 
tecnologias ambientais para o 
sustento ambiental. 

 As conferências 
internacionais e os 
compromissos e propostas 
para recuperação dos 
ambientes brasileiros. 
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BIOLOGIA 
UNIDADE IV 

 (AGOSTO E SETEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

C15. Reconhecer a presença dos conhecimentos biológicos 
e da tecnologia no desenvolvimento da sociedade. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – CA7) 
 
C8.  Reconhecer a presença dos conhecimentos biológicos 
e da tecnologia no desenvolvimento da sociedade. 
Perceber, por exemplo, que eles contribuem para preservar 
e prolongar a vida humana ao possibilitarem a produção de 
medicamentos, vacinas, tecnologia para diagnóstico, 
tratamento e conservação de alimentos. (Correlacionada 
com a Competência7 da Área – CA7) 
 
C16. Relacionar os avanços científicos e tecnológicos com 
a melhoria das condições de vida das populações, como, 
por exemplo, o uso de vacinas com a consequente queda 
nas taxas de mortalidade infantil; o saneamento básico e a 
redução na incidência de doenças infectocontagiosas. 
(Correlacionada com a Competência7 da Área – CA7) 
  
H47. Apontar as contradições entre conservação ambiental, uso 
econômico da biodiversidade, expansão das fronteiras agrícolas 
e extrativismo. 
 
H48. Comparar os índices de desenvolvimento humano de 
países desenvolvidos com os de países em desenvolvimento. 
 
H49. Elaborar tabelas com dados comparativos que evidenciem 
as diferenças nos indicadores de saúde da população de 
diferentes regiões brasileiras. 
 
H50 Identificar, a partir da análise de dados, as principais 
doenças que afetam a população brasileira considerando idade, 
sexo, nível de renda. 
 
 H51.  Distinguir, entre as principais doenças estudadas, as 
infectocontagiosas e parasitárias, as degenerativas, as 
ocupacionais, as carências, as sexualmente transmissíveis 
(DST) e as provocadas por toxinas ambientais. 

1. HIGIENE E SAÚDE 

 Epidemia, endemia e 
pandemia. 

 Principais parasitoses 
ocorrentes no Brasil: ciclos 
evolutivos de protozoários e 
vermes causadores de 
parasitoses. Agente causal, 
modo de transmissão, 
sintomatologia e profilaxia 
das parasitoses.  

 Viroses: reprodução dos vírus 
e principais viroses humanas. 

 Bacterioses: principais 
doenças humanas causadas 
por bactérias. Agente causal, 
modo de transmissão, 
sintomatologia e profilaxia 
das bacterioses. 

 Aspectos biológicos da 
pobreza e do 
desenvolvimento humano. 
Indicadores sociais, 
ambientais e econômicos. 
Índice de desenvolvimento 
humano.    

 Noções de primeiros  
socorros.  

 Doenças sexualmente 
transmissíveis.  

 Aspectos sociais da biologia: 

 Uso indevido de drogas;  

 Gravidez na adolescência.  

 Obesidade.  

 Violência e segurança 
pública. 

 Exercícios físicos e vida 
saudável.  

 Aspectos biológicos do 
desenvolvimento sustentável. 

 Legislação e cidadania. 
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BIOLOGIA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO/ DETALHAMENTO 

 
 
 
REVISÃO PARA O ENEM e VESTIBULARES EM GERAL 
(RESOLUÇÕES DE QUESTÕES) 

2.  IDENTIDADE DOS SERES 
VIVOS, ORIGEM DA VIDA E 
UNIDADES DOS SERES VIVOS: 
DA MOLÉCULA À CÉLULA – 
CITOLOGIA- (REVISÃO). 

 Retomada de pontos 
importantes dos conteúdos 
vivenciados na disciplina de 
biologia no ensino médio, tais 
como: Introdução à Biologia e 
origem da vida; química – 
base molecular da vida;      
citologia; reprodução e 
desenvolvimento 
embrionário; histologia, 
animal. 

 
 
 
REVISÃO PARA O ENEM e VESTIBULARES EM GERAL 
(RESOLUÇÕES DE QUESTÕES)  

3. OS VÍRUS, REINOS MONERA, 
PROTISTA E FUNGI REINO 
PLANTAE; REINO ANIMÁLIA; 
FUNÇÕES VITAIS NOS 
ANIMAIS; (REVISÃO) 

 Introdução ao Estudo dos 
seres Vivos; Taxonomia; Os 
Vírus; Reinos Monera, 
Protista e Fungi; Reino 
Plantae; Reino Animália; 
Funções vitais nos animais. 
 

 
 
REVISÃO PARA O ENEM e VESTIBULARES EM GERAL 
(RESOLUÇÕES DE QUESTÕES) 

4. GENÉTICA; EVOLUÇÃO; 
ECOLOGIA E HIGIENE E SAÚDE 
(REVISÃO)  

 

 Genética; Evolução; Ecologia 

e Higiene e Saúde. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa Anual de Ciências Humanas e suas Tecnologias 
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HISTÓRIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

EIXO TEMÁTICO: PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, CONFLITOS E PODER 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C13 - Capacidade de operar com os conceitos 
básicos da História para análise e representação 
do Tempo em suas múltiplas dimensões.  
(Correlacionada com as Competências 9, 10, 13 
da Área – CA 9, 10, 13) 
 
H 56 - Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, 
políticos, econômicos ou ambientais ao longo da 
história. 
 
C 14 - Estabelecer comparações entre 
temporalidades históricas sedimentadas com 
temporalidades históricas emergentes (o velho e 
o novo).  
(Correlacionada com a Competência 13 da Área – 
CA 13) 
 
 H 57- Identificar registros de práticas de grupos 
sociais no tempo e no espaço com o intuito de 
construir alternativas para a intolerância e os 
conflitos 
 
 H 58- Analisar o papel da justiça e de outras 
instituições na organização das sociedades. 
 

H 59 - Comparar diferentes pontos de vista, 
presentes em textos analíticos e interpretativos, 
sobre situação ou fatos de natureza histórico-
geográfica acerca das instituições sociais, políticas e 
econômicas. 

 

1. Intolerância e conflitos 
 

 Guerra do Peloponeso. 
 

 As Guerras Médicas. 
 

  As Cruzadas. 
 

 A Guerra dos Cem Anos. 
 

 As guerras mundiais. 
 

 Formação do poder político e econômico na 
República Velha.  

 

 Revolução Russa. 
  

 Período entre guerras.   
 

 Revoltas do período Regencial. (Cabanagem, 
Guerra dos Farrapos, Sabinada, Balaiada); 

 

 O golpe militar de 1964. 

 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO E JULHO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 
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HISTÓRIA 
UNIDADE III 

(AGOSTO E SETEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C 17 - Estabelecer comparações entre 
temporalidades históricas sedimentadas com 
temporalidades históricas emergentes (o velho e 
o novo).  
(Correlacionada com as Competências 7, 9 da 
Área – CA 7, 9) 
 
 H 66- Identificar registros de práticas de grupos 

1.  A construção de diálogos. 
 

 A independência na Índia (Mahatma Gandhi). 
 

 O fim do apartheid na África do Sul. 
 

 O Ecumenismo. 

C15 - Capacidade de compreender os processos 
de produção e reprodução social em suas 
múltiplas relações, com a Natureza e no âmbito 
da Sociedade, nas suas temporalidades.  
(Correlacionada com as Competências 4, 5, 6 da 
Área – CA 4, 5, 6) 
 
H 60 - Identificar registros sobre o papel das técnicas 
e tecnologias na organização do trabalho e/ou da 
vida social. 
 
H 61- Analisar diferentes processos de produção ou 
circulação de riquezas e suas implicações sócio 
espaciais. 
 
 H 62 - Selecionar argumentos favoráveis ou 
contrários às modificações impostas pelas novas 
tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. 
 
C16 - Entender as transformações técnicas e 
tecnológicas e seu impacto nos processos de 
produção, no desenvolvimento do conhecimento 
e na vida social. 
(Correlacionada com as Competências 4, 7 da 
Área – CA 4, 7) 
 
H63 - Compreender e distinguir as várias concepções 
de trabalho nas experiências históricas da 
Humanidade, relacionando-as com as noções atuais 
de Trabalho. 
 
H64 - Compreender os processos de produção e 
reprodução da exclusão social. 
 
H65 - Comparar diferentes processos de produção e 
suas implicações sociais e espaciais.  

1. Modos de produção 

 Antiguidade Oriental (Egito e Mesopotâmia). 
 

 Modo de produção asiático. 
 

 Produção feudal. 
 

 Escravistas antigas: Grécia e Roma. 
 

 Feudal: Europa ocidental medieval. 
 

 O capitalismo comercial, industrial, financeiro ou 
monopolista. 
 

 Crises atuais do capitalismo. 
 

 Revolução Industrial: séculos XVIII e XIX 
(Inglaterra, França e Estados Unidos). 
 

 Revolução Industrial: século XIX e XX: 
Alemanha, Japão. 

 

 Modernização produtiva (século XIX) e 
Industrialização no Brasil e no  Nordeste. 
 

 União Soviética, Cuba e China (Revoluções 
Russa, Chinesa e Cubana). 

 

 Estados Unidos, Europa, Japão. 
 

 A Globalização no Brasil. 

 

 A peculiaridade da China (2ª metade do século 
XX). 
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sociais no tempo e no espaço com o intuito de 
construir alternativas para a intolerância e os 
conflitos. 
 
 H 67- Analisar o papel da justiça e de outras 
instituições na organização das sociedades. 
 

H 68 - Comparar diferentes pontos de vista, 
presentes em textos analíticos e interpretativos, 
sobre situação ou fatos de natureza histórico-
geográfica acerca das instituições sociais, políticas e 
econômicas. 

 

 A luta multicultural do Fórum Social Mundial x 
o padrão cultural da globalização. 

 
 A atuação da ONU e do Brasil contra as 
discriminações e pela Inclusão: Conferências e 
Declarações Mundiais e Nacionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

3ª SÉRIE DO 
ENSINO 
MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

 

 Diálogo e relação entre os 
conteúdos vivenciados nos eixos 
temáticos: 

 
 - HOMEM, NATUREZA E CULTURA e 
O HOMEM E O ESPAÇO NAS 
RELAÇÕES E NO TEMPO. 

 

 REVISÃO  
 
(A critério do professor, com ênfase nos aferidores 
externos:  
ENEM, UPE, UFPE, UFPB, UFAL, CONCURSOS 
PÚBLICOS e OUTROS.) 
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GEOGRAFIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

 

EIXO TEMÁTICO: PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, CONFLITOS E PODER 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C21. Compreender as transformações dos 
espaços geográficos como produto das 
relações socioeconômicas e culturais de 
poder.  
(Correlacionada com a Competência 2 da 
Área – CA 2) 
H72. Identificar os significados histórico-
geográficos das relações de poder entre as 
nações 
 
H73. Comparar o significado histórico-
geográfico das organizações políticas e 
socioeconômicas em escala local, regional ou 
mundial. 
H74. Reconhecer a dinâmica da organização 
dos movimentos sociais e a importância da 
participação da coletividade na transformação 
da realidade histórico-geográfica. 
H75. Analisar a mundialização da economia e os 
processos de interdependência acentuados pelo 
desenvolvimento de novas tecnologias. 
 
H76. Analisar as relações políticas, econômicas 
e sociais que definem a Nova Ordem Mundial, 
considerando os avanços tecnológicos e suas 
ações transformadoras. 

1. GLOBALIZAÇÃO E GEOPOLÍTICA 
 A Nova Ordem Mundial. 
 Aspectos gerais da Guerra fria 
 Conceitos da globalização. 
 Desenvolvimento tecno-científico e 

globalização. 
 As empresas transnacionais. 
 O comércio mundial. 
 Divisão internacional do trabalho  ao 

longo da história.. 
 Organismos globais: 

ONU, Banco Mundial, FMI, OMS, 
entidades ambientais globais 
(Greenpeace, WWF...). 

 Blocos econômicos – UE, NAFTA, 
MERCOSUL, APEC. 

 Problemas da globalização: Aumento do 
desemprego. 

 O fim do Estado Nacional. 
 Aumento das  desigualdades sociais. 
 Migrações SUL-NORTE. 
 Globalização das: Doenças e drogas - 

Sociedade de consumo e meio-
ambiente. 

 O Brasil na era global 
 

C22. Compreender a produção e o papel 
histórico das instituições sociais, políticas e 
econômicas, associando-as aos diferentes 
grupos, conflitos e movimentos sociais. 
(Correlacionada com a Competência 3 da 
Área – CA 3) 
H77. Identificar registros de práticas de grupos 
sociais no tempo e no espaço. 
 
H78. Relacionar o uso das tecnologias com os 
impactos socioambientais em diferentes 
contextos histórico-geográficos. 
 
H79. Identificar as questões ambientais e 
perceber-se como sujeito responsável na 
preservação do meio ambiente. 
 
H80. Propor formas de atuação para 
conservação do meio ambiente e sua 
sustentabilidade. 

 
    2. MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 
 
 Problemas Ambientais. 
 Conferências de Meio Ambiente, 

Protocolos. 
 Relação do homem com o Meio 

Ambiente. 
Sustentabilidade, Questão do lixo, Escassez 
de Recursos Naturais 
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GEOGRAFIA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO E JULHO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C23. Compreender as transformações dos 
espaços geográficos como produto das 
relações socioeconômicas e culturais de 
poder.  

(Correlacionada com a Competência 2 da 
Área – CA 2) 

 

H81. Explicar o significado histórico-
geográfico da organização política e 
socioeconômica do Brasil. 

 
H82. Analisar de maneira crítica as 
interações da sociedade com o meio físico, 
levando em consideração aspectos 
históricos e/ou geográficos. 
 

1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 
BRASILEIRO 
 

 Formação do Território – A formação 
econômica e territorial do Brasil. 

Divisão e dinâmica regional brasileira. 

C24. Compreender a sociedade e a 
natureza, reconhecendo suas interações 
no espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.  

(Correlacionada com a Competência 6 da 
Área – CA 6) 
 
 
H83. Analisar de maneira crítica as 
interações da sociedade com o meio físico, 
levando em consideração aspectos 
históricos e(ou) geográficos. 
 
C25. Compreender as transformações dos 
espaços geográficos como produto das 
relações socioeconômicas e culturais de 
poder.  
(Correlacionada com a Competência 2 da 
Área – CA 2) 

 

 
H84. Interpretar diferentes representações 
gráficas e cartográficas dos espaços 
geográficos. 

 

2. FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO 
PERNAMBUCANO 
 

 Situação e localização. 

Formação do Território. 

 

GEOGRAFIA 
UNIDADE III 

(AGOSTO E SETEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 
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C26. Compreender as transformações dos 
espaços geográficos como produto das relações 
socioeconômicas e culturais de poder.  

(Correlacionada com a Competência 2 da Área – 
CA 2) 
 

 
H85. Interpretar diferentes representações gráficas e 
cartográficas dos espaços geográficos. 
 
C27. Compreender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no espaço em 
diferentes contextos históricos e geográficos.  

(Correlacionada com a Competência 6 da Área – 
CA 6) 
 

 

H86. Analisar de maneira crítica as interações da 
sociedade com o meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos e (ou) geográficos. 
 

1. DINÂMICA DA NATUREZA DE 
PERNAMBUCO 
 

 Geologia e recursos minerais. 

 Relevo. 

 Hidrografia. 

 Vegetação. 

 Solos. 

 

C28. Entender as transformações técnicas e 
tecnológicas e seu impacto no processo de 
produção, no desenvolvimento do conhecimento 
e na vida social. (CA 4)   
(Correlacionada com a Competência 4 da Área – 
CA 4) 
 
 
H87. Reconhecer as transformações técnicas e 
tecnológicas que determinam as várias formas de uso 
e apropriação dos espaços rurais e urbanos. 
 
H88. Relacionar a interdependência do setor turístico 
com as demais atividades econômicas. 
 

2. ECONOMIA DE PERNAMBUCO 
 

 Agropecuária. 

 Indústria. 

 Turismo. 

 

 

GEOGRAFIA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO IV – BIMESTRE 

 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE 
CONTEÚDO 

 



 
 249 

  REVISÃO GERAL 

 

(A critério do professor, com ênfase nos 
aferidores externos: ENEM, UPE, UFPE, 
UFPB, UFAL, CONCURSOS PÚBLICOS 
e OUTROS). 

 
 
 

 
 

FILOSOFIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO 
ENSINO 
MÉDIO 

I – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

EIXO TEMÁTICO: PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, CONFLITOS E PODER 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES CONTEÚDO  

 
C13. Debater, tomando uma posição, 
defendendo-a argumentativamente e mudando 
de posição em face de argumentos mais 
consistentes. (Correlacionada com a 
Competência 1 da Área – CA 1) 
 

H27. Caracterizar liberdade a partir das grandes 
concepções filosóficas sobre o tema. 

 

H28. Analisar as ideias de Aristóteles, Hegel e 
Sartre. 

 
1. LIBERDADE 

 

 A liberdade como problema. 

 Três grandes concepções filosóficas 
da liberdade. 

 Liberdade e possibilidade objetiva. 
 

FILOSOFIA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO E JULHO) 

3ª SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO 

II – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES CONTEÚDO 

 
C13. Debater, tomando uma posição, 
defendendo-a argumentativamente e mudando 
de posição em face de argumentos mais 
consistentes.  
(Correlacionada com a Competência 3 da Área –  
CA 3). 
 

 
1. ÉTICA 
 

 Os valores: Moral e ética. 

 Responsabilidade. 

 A justiça. 

 Ter x ser. 

 O amor. 
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FILOSOFIA 
UNIDADE III 

(AGOSTO E SETEMBRO) 

3ª SÉRIE DO 
ENSINO 
MÉDIO 

III – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES CONTEÚDO 

 
C15. Elaborar por escrito o que foi 
apropriado de modo reflexivo.  
(Correlacionada com as 
Competências 3, 5 da Área – CA 3, 5). 

H33. Relacionar as ideias antigas sobre 
a origem da política 

H34. Identificar e conceituar os 
vocábulos gregos que são usados hoje 
para designar regimes políticos? 

C16. Ler, de modo filosófico, textos 
de diferentes estruturas e registros.   
(Correlacionada com as 
Competências 1, 5 da Área – CA 1, 5) 

H35. Analisar as múltiplas 
compreensões e manifestações de 
poder.  

H36. Distinguir maquiavélico e 
maquiavelismo. 

H37. Criticar os conceitos de estado de 
natureza e contrato social. 

H38. Relacionar cidadania e 
democracia na organização das 
sociedades. 
 

 
1. POLÍTICA 
 

 A vida política. 

 As filosofias políticas. 
o Finalidade da vida política. 
o Os regimes políticos. 
o O ideal republicano. 
o Maquiavel. 
o Estado de natureza, contrato social e 

estado civil. 

 A política contra a servidão voluntária. 

 A questão democrática. 

 

 
 

FILOSOFIA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

3ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES CONTEÚDO 

H29. Identificar as ideias de senso moral, 
consciência moral e juízo de valor. 

H30. Relacionar e diferenciar Ética e Moral. 

H31. Relacionar a ideia de violência com a 
necessidade ética. 

H32. Compor as ideias de bem, mal e vida – como 
valor maior. 
 

 A amizade. 

 A violência. 
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C17. Identificar as manifestações ou 
representações da diversidade do 
patrimônio cultural e artístico em 
diferentes sociedades. (Correlacionada 
com as Competências 1, 3, 4, 5  da Área 
– CA 1, 3, 4, 5) 
 
H39. Conceituar Arte. 
 
H40. Articular conhecimentos filosóficos e 
diferentes conteúdos e modos discursivos 
nas ciências naturais e humanas, nas 
artes e em outras produções culturais. 
 
H41. Distinguir as ideias de cultura, arte, e 
mídia para compreensão da influência da 
Indústria Cultura e Cultura de Massa. 
 
H42. Estabelecer relação entre Arte, 
Cultura, Cultura de Massa e Indústria 
Cultural. 
 

 
1. ESTÉTICA 
 

 Conceito de estética. 

 Universo das artes. 

 Arte e sociedade. 

 Indústria cultural e culturas de massa. 

 Concepções estéticas. 

 

 

SOCIOLOGIA 
UNIDADE I 

(FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL) 

3ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

I – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

POLÍTICA, CONFLITOS E PODER. EIXO TEMÁTICO: PARTICIPAÇÃO 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE 
CONTEÚDO  

 

C9. Compreender a produção e o papel das 
instituições sociais, associando-as aos 
diferentes grupos, conflitos e movimentos 
sociais.  
(Correlacionada com a Competência 3 da 
Área –CA 3). 
 
H40. Reconhecer a dinâmica da organização 
dos movimentos sociais e a importância da 
participação da coletividade na transformação 
da realidade. 
H41. Analisar o papel do Estado como 
instituição na organização das sociedades. 
H42. Avaliar criticamente conflitos culturais, 
sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao 
longo da história. 
H43. Analisar a importância dos valores éticos 
na estruturação política das instituições sociais. 

1. AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS 
 
 O que é instituição social? 
 Grupo social e instituição social. 
 Interdependência entre as instituições. 
 Principais tipos de instituições. 

 

SOCIOLOGIA 
UNIDADE II 

(MAIO, JUNHO E JULHO) 

3ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

II – BIMESTRE 
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1 AULA SEMANAL 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE 
CONTEÚDO 

 

C10. Compreender as transformações nos 
diversos ambientes como produto das 
relações socioeconômicas, culturais e 
políticas.  (Correlacionada com a 
Competência 2, 6, 9, 13 da Área – CA 2, 6, 9, 
13) 
 
H44. Analisar a atuação dos movimentos 
sociais que contribuíram para mudanças ou 
rupturas em processos de disputa pelo poder. 
 
H45. Analisar as lutas sociais e conquistas 
obtidas no que se refere às mudanças nas 
legislações ou nas políticas públicas. 

1. MUDANÇA SOCIAL 
 

 A sociedade não é estática. 

  Mudança social e relações sociais. 

  No ritmo das mudanças. 

  Causas da mudança social. 

  Fatores contrários e fatores 
favoráveis à mudança social. 

  Consequências da mudança social. 

 Os movimentos sociais. 

 

SOCIOLOGIA 
UNIDADE III 

(AGOSTO E SETEMBRO) 

3ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

III – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL 

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 

C11. Compreender as relações 
socioambientais que promoveram a 
construção de espaços diferentes 
associados a realidades favoráveis e 
desfavoráveis ao desenvolvimento.  
(Correlacionada com a Competência 4, 10, 
12 da Área – CA 4, 10, 12) 
 
H46. Identificar características do 
subdesenvolvimento em diferentes 
sociedades.  
 
H47. Analisar os indicadores de 
subdesenvolvimento relacionados aos países 
ditos subdesenvolvidos. 
  
H48. Identificar os processos de ocupação dos 
meios e as relações sociais estabelecidas. 
 
H49. Relacionar os fatores históricos e 
geográficos que contribuem para o crescimento 
econômico e desenvolvimento. 
 

1. O SUBDESENVOLVIMENTO 
 

 Características do 
subdesenvolvimento. 

 Indicadores do 
subdesenvolvimento. 

 As origens do 
subdesenvolvimento. 

 Crescimento econômico ou 
desenvolvimento? 

 

 
 

SOCIOLOGIA 
UNIDADE IV 

(OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 

3ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO 

IV – BIMESTRE 

1 AULA SEMANAL  

COMPETÊNCIA/HABILIDADE CONTEÚDO 
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C12. Atuar sobre os processos de 
construção da memória social, partindo da 
crítica dos diversos ambientes socialmente 
instituídos.  
(Correlacionada com a Competência 1, 4, 10 
da Área – CA 1, 4, 10) 
 
H50. Descrever o papel da educação em 
diferentes modelos de sociedade. 
 
H51. Identificar estratégias que promovam 
formas de inclusão social. 
 
H52. Comparar o valor social da escola em 
diferentes períodos históricos. 

1. EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 
 

 Objetivos da educação. 

 O processo educativo. 

 A escola. 

 
 
3º ANO – FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
 

DISCIPLINA Gerenciamento de Redes de Computadores 

ANO 3º CARGA HORÁRIA  80 H/A 

 
EMENTA 

 Gerência e administração do tráfego de informações nas redes de computadores 
através de softwares e técnicas especializadas. 

 
COMPETÊNCIAS 

 Gerenciar o tráfego de dados e informações dentro das redes computacionais; 

 Controlar os conteúdos apropriados nas redes de computadores; 

 Gerenciar e analisar relatórios do tráfego de dados nas redes locais e de longas 
distâncias. 

 
CONTEÚDOS 

 Conceitos de Administração e Gerenciamento de Redes: (Administração X 
Gerenciamento; Redes: Pontos de controle; Políticas, procedimentos, documentação 
e manutenção); 

 Controle de Acesso – Proxy (Conceituação; Ferramentas / implementação; 
Gerenciamento); 

 Gerenciamento – SNMP: (Conceituação; Ferramentas de Administração e 
Gerenciamento; Tivoli; OpenView; CA TNG Unicenter; Patrol, SLA (Service Level 
Agreement – Acordo de nível de serviço). 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Softwares para gerenciamento de redes, integrados aos Sistemas Operacionais 
Windows e/ou Linux;  

 Softwares especializados no Gerenciamento de Redes. 
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BIBLIOGRAFIA 

 THOMPSON, Marco Aurélio. Windows Server 2003 - Administração de Redes. Érica, 
1ª / 2003. 
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DISCIPLINA Estruturas de Comunicação de Dados 

ANO 3º CARGA HORÁRIA  80 H/A 

 
EMENTA 

 Descrição detalhada do perfeito funcionamento e configuração dos equipamentos 
principais para uma rede computacional. 

 
COMPETÊNCIAS 

 Conceituar as principais funcionalidades dos equipamentos de redes computacionais; 

 Descrever tecnicamente o processo de transmissão de dados TCP-IP entre os 
equipamentos de redes de computadores; 

 Desenvolver habilidades de configuração em equipamentos ativos de redes; 

 
CONTEÚDOS 

 Fundamentos dos principais equipamentos de rede; regras para segmentação de 
redes – repetidores; hub: velocidades; limites de conexões e empilhamento; pontes e 
switches; velocidade, segurança e configuração; roteadores: características, 
protocolos e configurações de rotas com vários protocolos diferentes; configuração de 
redes Wireless.  

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Descrição dos Modelos padrões de Comunicação de Dados – OSI/TCP-IP; 

 Configuração de Equipamentos ativos de redes, como Roteadores, Switches, Hubs 
entre outros; 

 Configuração de recursos e funcionamento prático nos equipamentos de redes. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 SOARES, Luiz Fernando Gomes.  Redes de Computadores: das LANs, MANs e WANs 
às Redes ATM. Campus, 2ª / 1995. 

 TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores Campus 4ª / 2003. 

 
  



 
 256 

DISCIPLINA Meios Físicos de Comunicação 

ANO 3º CARGA HORÁRIA  80 H/A 

 
EMENTA 

 Fundamentos dos meios físicos de transmissão de dados, nas redes locais e de longa 
distância, através das normas padrões. 

 
COMPETÊNCIAS 

 Implantar e manter projetos de rede conforme as regras para sistema de cabeamento 
estruturado metálico. 

 Implantar e manter projetos de rede conforme as regras para sistema de cabeamento 
estruturado ótico. 

 Implantar e manter projetos de rede sem fio (wireless) utilizando-se das diversas 
tecnologias disponíveis no mercado; 

 
CONTEÚDOS 

 Conceitos sobre cabeamento e outros meios físicos de transmissão de dados; os 
principais padrões de cabeamento; sistema de cabeamento estruturado; gabinetes de 
fiação; localização dos gabinetes; dispositivos de conexão cruzada; racks e 
organização dos cabos; fonte de alimentação permanente; fios elétricos e aterramento; 
cabo de fibra óptica; comunicação sem fio (Conexão em dispositivos ativos de redes e 
estruturas prediais). 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Princípios da transmissão de cabeamento metálico; 

 Princípios de Transmissão em Fibra Óptica; 

 Fundamentos de cabeamento estruturado. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-
Down. Pearson Education - Br , 5ª / 2010. 

 TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. Campus , 4ª / 2003. 
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DISCIPLINA Projetos Estruturados de Redes (Gestão de Projetos em Redes) 

ANO 3º CARGA HORÁRIA  80 H/A 

 
EMENTA 

Utilização dos conceitos básicos de gestão de projetos, com ênfase no PMBOK, aplicados 
na elaboração de projetos de redes de computadores. 

 
COMPETÊNCIAS 

 Gerir projetos de forma geral, com ênfase em projetos estruturados de redes de 
computadores. 

 
CONTEÚDOS 

 Introdução a Gestão de Projetos; Conceito de Processos; Gestão de Escopo, Tempo, 
Custo, Risco, Recursos, Equipe e Comunicação; Noções de Projetos de Redes 
Estruturadas; Análise de Equipamentos; Gestão de Implantação; Responsabilidade 
Profissional; Noções de Softwares de Gestão de Projetos. 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 MS-Project ou similar 

 
BIBLIOGRAFIA 

 PMBOK – Guia de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, 4 edição, 2009. 

 

DISCIPLINA:  PROJETO DE EMPREENDEDORISMOS 

ANO 3º CARGA 
HORÁRIA  

80 

EMENTA 
Empreendimento e empresa; oportunidade de negócios, criatividade e visão empreendedora; 
formação e desenvolvimento de empreendedores; o perfil do empreendedor de sucesso; 
planejamento, ferramentas de gestão e avaliação de empreendimentos; a oferta de trabalho 
e a iniciativa empreendedorista; políticas e estratégias competitivas para os 
empreendimentos emergentes; elaboração de planos de negócios. 

COMPETÊNCIAS 

 Compreender os fatores-chave de sucesso através do estudo de casos reais e da 
elaboração e apresentação de um Plano de Negócios. 

 Ter visão de negócios.  

 Entender como concretizar seu empreendimento. 

 Conhecer as características dos empreendedores, os fatores de sucesso e razões 
de fracasso. 

 Levantar informações quantitativas e financeiras sobre o desempenho do 
mercado, produtos, custos e demais dados, visando apoiar o processo de estudos 
mercadológicos e econômicos. 

 Organizar coleta de dados quantitativos e financeiros necessários à elaboração de 
estudos mercadológicos e econômicos. 

 Comparar resultados de tempo, qualidade, facilidade operacional, e custos entre 
novas tecnologias e as já utilizadas. 

 Elaborar relatórios sobre os resultados dos testes envolvendo avaliação de novas 
tecnologias administrativas. 
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 Utilizar a metodologia específica para elaborar proposta de planos de negócios. 
 

CONTEÚDOS 
 
PROCESSO EMPREENDEDOR 
O que é um negócio? 
Vantagens e desvantagens de ser um empreendedor. 
 
AMBIENTE E CARACTERÍSTICAS DE NEGÓCIOS 
O dinâmico ambiente dos negócios. 
Classificação das empresas pelo porte. 
Constituição formal da empresa. 
Como escolher o negócio adequado. 
 
FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDEDORES 
Características de um negócio bem sucedido. 
O empreendedor como administrador geral do negócio. 
Atividades de alta alavancagem. 
Profissionais e instituições de apoio ao negócio. 
 
CRIATIVIDADE E VISÃO EMPREENDEDORA 
Diferenciando idéias de oportunidades. 
Fontes de novas idéias. 
Avaliando uma oportunidade. 
Oportunidades na Internet e Web. 
Tendências. 
 
GESTÃO DO EMPREENDIMENTO 
Descrição e apresentação da empresa 
Plano de gestão de pessoas. 
Plano de marketing. 
Plano operacional. 
Plano financeiro. 
 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
O que é planejamento? 
Estratégia e planejamento estratégico. 
Estratégias competitivas, de crescimento e de estabilidade. 
Outras estratégias genéricas. 
Implementação, acompanhamento, controle e avaliação. 
 
AVALIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
Indicadores de desempenho do negócio. 
 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 
O que é o plano de negócios? 
A importância do plano de negócios. 
Estrutura do plano de negócios. 
Utilidades do plano de negócios. 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
DOLABELA, F. O Segredo de Luísa. São Paulo: Cultura Editores, 1999. 
DRUCKER, Peter F. Inovação e Espírito Empreendedor-Entrepreneurship Práticas e 
Princípios. São Paulo: Pioneira,1986. 
DOLABELA, F. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Cultura Editores, 1999. 
DOLABELA, F., FILION, L.J. Boa Idéia! E Agora? São Paulo: Cultura Editores, 2000. 
MAXIMINIANO, Antônio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: 
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fundamentos da criação e da gestão de novos negócios. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2006. 
PELISSON, Cleufe, GIMENEZ, Fernando A.P. & GONZALES, Maurício K. Análise crítica 
das atividades de apoio à pequena empresa no Brasil: a inserção da Universidade 
neste contexto. Relatório de pesquisa, Departamento de Administração, UEL-Londrina-PR. 
www.sebrae.com.br  

 

 
 
PERÍODO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 
 

O curso será integralizado em 3 anos. 
 

4.5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
  

08:00hs as 16:30hs 
 

 
5. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS 

ANTERIORES. 
 
 

Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino ETE PROFESSOR FRANCISCO 
JONAS FEITOSA COSTA pode promover o aproveitamento de conhecimentos e experiências 

anteriores do estudante, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão 
da respectiva qualificação ou habilitação profissional, que tenham sido desenvolvidos: 

 
I- em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente 

concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

II- em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional de, no 
mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante; 

III- em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros 
meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante avaliação do estudante; 

IV- por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em 
instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no 
âmbito de  sistemas nacionais de certificação profissional. 

 
A ETE Professor Francisco Jonas Feitosa Costa informará ao estudante, em tempo hábil, as 

competências que serão avaliadas, bem como a data de realização do exame. 
A análise documental ou a avaliação das competências e experiências anteriores será de 

competência da instituição, e se procederá através da designação de uma banca examinadora 
especial formada por docentes, coordenação de curso e coordenação pedagógica. 

A Banca examinadora especial designada a avaliar as competências e emitir parecer conclusivo 
sobre a dispensa parcial ou total de componentes curriculares fará o exame dos documentos 
apresentados, bem como entrevistas, provas escritas, avaliações práticas ou aplicação de outros 
instrumentos de avaliação necessários a análise e emissão de parecer. 

Os aproveitamentos de conhecimentos e experiências contempladas no item I, serão realizadas 
através de análise do histórico escolar e dos programas das disciplinas, por Banca Examinadora 
Especial podendo a banca adotar outros instrumentos de avaliação para fins de deferimento ao pleito. 

Os aproveitamentos de conhecimentos e experiências contemplados nos itens II, III e IV, 
ocorrerão mediante processo avaliativo realizado por Banca Examinadora Especial, cujos 
instrumentos e critérios serão de competência na referida banca. 

Os resultados obtidos no processo avaliativo de que tratam os itens II, III e IV, deverão ser 
apresentados através de parecer descritivo e corresponder aos índices de aproveitamento definidos, 
para promoção no Regimento Escolar, bem como, no Histórico Escolar. 

 

 

 
6.  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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6.1.      DA AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 
6.1.1 Dos Princípios e das Funções 
 

As avaliações, para a verificação da aprendizagem, devem ser contínuas, 
progressivas, diversificadas, na busca de ideais, da convivência coletiva, da conquista de 
novas posturas, da capacidade de buscar conhecimentos, do saber comunicar-se, tomando 
por base os planos de ensino dos cursos da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR 
FRANCISCO JONAS FEITOSA COSTA, construídos em semestres letivos de ensino, 
conforme competências necessárias para se constituir o perfil do profissional que se deseja 
formar. 

A avaliação é entendida como um processo contínuo de análise da ação educativa, 
devendo subsidiar as ações e orientação ao educando, visando à melhoria de seu 
desempenho. 

Em coerência com a Proposta Pedagógica, na perspectiva do desenvolvimento de 
competências do aluno, o processo de avaliação necessariamente deverá priorizar as funções 
diagnósticas e formativas, complementando-se com a função somativa, num processo 
contínuo.  

A avaliação do desempenho escolar, parte integrante da prática pedagógica deverá 
ser: 

 centrada no processo de ensino e de aprendizagem; 

 implantada como processo de natureza cumulativa, contínua, sistemática e 
flexível, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

 
A avaliação deve estar integrada a todo processo educacional e entendida como 

principal fonte de informação e referência para a (re) formulação de ações pedagógicas que 
visem à formação global do aluno. Como tal deverá: 

 
 

 acompanhar o desenvolvimento dos educandos nos aspectos cognitivos, culturais, 
sociais, biológicos e afetivos, para diagnosticar as dificuldades encontradas no 
processo de aprendizagem; 

 interferir no processo educativo de forma a redirecionar todo o trabalho para que 
sejam garantidas as aprendizagens fundamentais; 

 estimular o crescimento individual do educando, levando-o a desenvolver a 
capacidade de se auto-avaliar. 

 
A avaliação da aprendizagem dos alunos da ETE _Francisco  Jonas Feitosa Costa 

será concebida como: 
 

 diagnóstica: que proporcionará informações acerca das capacidades do aluno 
antes de iniciar o processo de ensino/aprendizagem. A avaliação diagnóstica 
pretende averiguar a posição do aluno face a novas aprendizagens que lhe vão 
ser propostas e a aprendizagens anteriores que servem de base àquelas, no 
sentido de obviar as dificuldades futuras e, em certos casos, de resolver situações 
presentes. 

 formativa: fundamenta-se nos processos de aprendizagem, em seus aspectos 
cognitivos, afetivos e relacionais, fundamenta-se em aprendizagens significativas 
e funcionais que se aplicam em diversos contextos e se atualizam o quanto for 
preciso para que se continue a aprender. 

 somativa: tem como objetivo dar uma visão geral, de maneira concentrada, dos 
resultados obtidos no processo de ensino e aprendizagem. 

 
Para a ETE  PROFESSOR FRANCISCO JONAS FEITOSA COSTA, a avaliação é a 

reflexão transformada em ação, que impulsiona a novas reflexões, cabendo ao professor uma 
reflexão permanente sobre a sua realidade, um acompanhamento contínuo do aluno, na 
trajetória de construção do conhecimento. 
6.1.2. Da Segunda Chamada da Avaliação 
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Será concedida a segunda (2ª) chamada ao estudante que faltar às avaliações 
pelos seguintes motivos: 

 luto em família; 

 moléstia comprovada por atestado médico; 

 convocação judicial; 

 obrigações militares, com comprovação autenticada das autoridades 
competentes; 

 trabalho. 
A concessão da 2ª chamada será deferida pela Secretária Escolar, após análise 

de requerimento apresentado à Secretaria Escolar até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a 
partir da data da avaliação perdida. 

 
6.2. Da progressão Plena 

Os resultados do processo de avaliação são expressos na escala numérica de 
0 (zero) a 100 (cem). 
 
  Será concedida obrigatoriedade de estudos de recuperação paralelos ao 
período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar. 

Considera-se aprovado, ao término do período letivo, o aluno que, em cada 
disciplina, obtiver aproveitamento igual ou superior a 6,0(seis) e freqüência igual ou superior 
a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista. 

 
6.3. Da Freqüência  
 Será de acordo com a legislação vigente, conforme o artigo 24, no inciso VI da Lei 
nº 9.394/96 LDB, que exige a freqüência mínima de 75% do total de horas letivas para 
aprovação. 
 A verificação e o registro de freqüência são de responsabilidade do professor, 
acompanhado pelo Coordenador de Curso e seu controle final deverá ser feito pela Secretaria 
Escolar 

Não há recuperação para a insuficiência de freqüência de acordo com a Instrução 
01/97 do CEE/PE. 

6.3.1.  Do Regime Excepcional 
É assegurado aos alunos, amparados por normas legais específicas, o direito 

a tratamento excepcional, com dispensa de freqüência regular, de conformidade com a 
legislação específica e as normas constantes do regimento escolar.  

O requerimento relativo ao regime excepcional, disciplinado no regimento 
escolar é instruído com laudo médico emitido por profissional devidamente credenciado pelo 
Conselho Regional de Medicina – CRM, cabendo ao Secretário Escolar conceder o pedido. 

A ausência às atividades escolares, durante o regime excepcional, é 
compensada pela realização de trabalhos e exercícios domiciliares, durante este período, com 
acompanhamento do professor da disciplina, devendo ser realizadas de acordo com o Plano 
do Curso, fixado em cada caso, consoante ao estado de saúde do estudante e as 
possibilidades da Instituição, a juízo do Coordenador de Curso. 

Ao elaborar as atividades a que se refere este artigo, o professor deverá levar 
em conta a sua duração, de forma que sua execução não ultrapasse, em cada caso, o máximo 
admissível para a continuidade do processo pedagógico neste regime. 

O contido no parágrafo anterior não se aplica a estágio supervisionado, 
práticas laboratoriais e outras atividades que exijam a presença do aluno da Escola Técnica 
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR FRANCISCO JONAS FEITOSA COSTA ou 
em organizações conveniadas. 

7. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Infra-Estrutura Física (Sala de direção, coordenação e secretaria) 
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7.1. Infra-Estrutura Física  

AMBIETE SALAS Largura  Comprimento SALA m2 

SALA DE AULA 

1 6,83 8,83 60,31 

2 6,82 8,84 60,29 

3 6,84 8,86 60,60 

4 6,83 8,83 60,31 

5 6,81 8,85 60,27 

6 6,85 8,8 60,28 

7 6,85 8,8 60,28 

8 6,8 8,81 59,91 

9 6,86 8,82 60,51 

10 6,8 8,8 59,84 

11 6,82 8,83 60,22 

12 6,83 8,84 60,38 

AUDITÓRIO 

SALA AUDITÓRIO 11,5 24,6 282,90 

SALA TÉCNICA 1,51 6,05 9,14 

BANHEIRO MASCULINO 2,35 2,58 6,06 

BANHEIRO FEMININO 2,35 2,58 6,06 

BANHEIRO ACESSÍVEL 2,4 2,6 6,24 

BIBLIOTECA 
PAVIMENTO INFERIOR 8,1 13,7 110,97 

PAVIMENTO SUPERIOR 8,1 13,7 110,97 

SECRETARIA 

SALA SECRETARIA 5,64 6,87 38,75 

ALMOXARIFADO 2 3,06 6,12 

REPROGRAFIA 3,08 4,73 14,57 

SALA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA 3,35 6,6 22,11 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 3,35 4,34 14,54 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 3,37 4,35 14,66 

BANHEIRO PROFESSORES - 
MASCULINO 1,98 2,22 

4,40 

BANHEIRO PROFESSORES - FEMININO 1,97 2,38 4,69 

BANHEIRO - ACESSÍVEL 1,76 1,96 3,45 

SALA DOS 
PROFESSORES 

SALA PROFESSORES 4,5 7,92 35,64 

SALA MULTIMIDIA 2,2 7,52 16,54 

COPA 2,63 3,37 8,86 

REFEITÓRIO 

SALA REFEITÓRIO 10,22 23,3 238,13 

COZINHA 6,86 9 61,74 

CANTINA 3,5 4,97 17,40 

DESPENSA COMUM 4,02 4,24 17,04 

DESPENSA FRIA 1,98 4,07 8,06 

AREA DE SERVIÇO 6,33 8 50,64 

DEPÓSITO DE LIMPEZA 1,33 3,52 4,68 

DEPÓSITO MATERIAL 4,04 6,16 24,89 

DEPÓSITO LIXO 1,19 3,02 3,59 

BANHEIRO MASCULINO 3,14 6,23 19,56 

BANHEIRO FEMININO 3,12 6,23 19,44 

GREMIO SALA 4,04 4,88 19,72 

BANHEIRO - ALUNOS 

BANHEIRO MASCULINO - PAVIMENTO 
INFERIOR 3,33 6,63 

22,08 

BANHEIRO FEMININO - PAVIMENTO 
INFERIOR 3,34 6,64 

22,18 

BANHEIRO ACESSÍVEL - PAVIMENTO 
INFERIOR 2,3 2,24 

5,15 

BANHEIRO MASCULINO - PAVIMENTO 
SUPERIOR 3,32 6,62 

21,98 

BANHEIRO FEMININO - PAVIMENTO 
SUPERIOR 3,33 6,85 

22,81 

BANHEIRO ACESSÍVEL - PAVIMENTO 
SUPERIOR 2,2 2,23 

4,91 

LABORATÓRIOS 
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 10,4 6,81 70,82 

LABORATÓRIO DE LINGUAS 10,4 6,81 70,82 
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LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA 6,85 8,82 60,42 

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 6,86 8,86 60,78 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA 6,84 8,82 60,33 

LABORATÓRIO DE FÍSICA 6,83 8,85 60,45 

DEPÓSITOS 
DEPÓSITO PEDAGÓGICO 2,27 4,33 9,83 

DEPÓSITO MULTIMÍDIA 2,24 2,23 5,00 

LABORATÓRIO 
ESPECIAL 

SALA - 1 8,3 11,6 96,28 

SALA - 2 9,56 13,34 127,53 

BANHEIRO MASCULINO 1,96 2,68 5,25 

BANHEIRO FEMININO 1,96 3,12 6,12 

BANHEIRO ACESSÍVEL 1,78 2,03 3,61 

QUADRA 

QUADRA 24,1 36,15 871,22 

SALA - 1 PAVIMENTO INFERIOR 5,13 8,45 43,35 

SALA  - 2 PAVIMENTO SUPERIOR 2,44 5,11 12,47 

VESTUÁRIO / SANITÁRIO MASCULINO 5,1 9,6 48,96 

VESTUÁRIO / SANITÁRIO FEMINO 5,08 8,66 43,99 

VESTUÁRIO / SANITÁRIO ACESSÍVEL 2,95 3,76 11,09 

GALPÃO / DEPÓSITO SALA 6,63 11,68 77,44 

Deposito   2,5 4,83 12,08 

GALPÃO /   11,82 11,8 139,48 

LABORATÓRIO PROFISSIONAL PARA REDES DE COMPUTADORES 

 

A proposta para configuração do LabNetworking, baseia-se no software Cisco e-SIM da Cisco 
Networking Academy, que simula 5 sites, conforme exibido na figura 1: 
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Laboratório Networking 1 – Routing e Switching 
Figura 2 – Proposta para o Lab Networking 1 
04 Racks fechados, onde: 
· Rack 1 será composto por: 
o 1 Roteador Cisco 1841 c/ 1 Placa WIC-2A/S 
o 1 Switch Cisco Catalyst 2950 / Ou de outra marca. 
o 1 Patch Painel (Dados) 
o 1 Cabo V.35 (DCE) 
o 2 Cabos console padrão conectados em cada dispositivo (router e switch) 
o 3/4 Cabos UTP Diretos conectando a interface ethernet do router ao switch, e 
as estações ao switch para testes de conectividade. 
· Rack 2 será composto por: 
o 1 Roteador Cisco 1841 c/ 1 Placa WIC-2A/S 
o 1 Switch Cisco Catalyst 2950 / Ou de outra marca. 
o 1 Patch Painel (Dados) 
o 2 Cabo V.35 (1-DCE e 1-DTE) 
o 2 Cabos console padrão conectados em cada dispositivo (router e switch) 
o 3/4 Cabos UTP Diretos conectando a interface ethernet do router ao switch, e 
as estações ao switch para testes de conectividade. 
· Rack 3 será composto por: 
o 1 Roteador Cisco 1841 c/ 1 Placa WIC-2A/S 
o 1 Switch Cisco Catalyst 2950 / Ou de outra marca. 
o 1 Patch Painel (Dados) 
o 2 Cabos V.35 (1-DCE e 1-DTE) 
o 2 Cabos console padrão conectados em cada dispositivo (router e switch) 
o 3/4 Cabos UTP Diretos conectando a interface ethernet do router ao switch, e 
as estações ao switch para testes de conectividade. 
· Rack 4 será composto por: 
o 1 Roteador Cisco 1841 c/ 1 Placa WIC-2A/S 
o 1 Switch Cisco Catalyst 2950 / Ou de outra marca. 
o 1 Patch Painel (Dados) 
o 1 Cabo V.35 (DTE) 
o 2 Cabos console padrão conectados em cada dispositivo (router e switch) 
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o 3/4 Cabos UTP Diretos conectando a interface ethernet do router ao switch, e 
as estações ao switch para testes de conectividade. 
Detalhes: 
- Além das 10 estações planejadas, deve-se ter acesso à internet e 1 estação servidora, que 
conterá os materiais dos alunos (CD de Módulos - Cisco Networking Academy). 

- Lousa, Pincel e Projetor. 

· 01 Rack Fechado, será composto por: 
o 1 Roteador Cisco 1841 c/ 1 Placa WIC-2A/S 
o 1 Switch Cisco Catalyst 2950 / Ou de outra marca. 
o 1 Patch Painel (Dados) 
o 1 Cabo V.35 (DCE) 
o 2 Cabos console padrão conectados em cada dispositivo (router e switch) 
o 3/4 Cabos UTP Diretos conectando a interface ethernet do router ao switch, e 
as estações ao switch para testes de conectividade. 
· 01/02 Rack abertos - não há necessidade de um rack profissional, pode-se utilizar racks 

sem postas conforme exibido na figura 3. 

 

Figura 3 – Exemplos de Racks Abertos 

A sugestão deste tipo de rack é a probabilidade do abre-fecha dos racks profissional poder 
causar danos ao rack e/ou aos equipamentos. Os alunos por sua vez apenas terão acesso 
aos racks abertos. 
Cada Rack aberto será composto por: 
o 1 Roteador Cisco 1841 c/ 1 Placa WIC-2A/S 
o 1 Switch Cisco Catalyst 2950 / Ou de outra marca. 
o 1 Hub Genérico 
o 2 Patch Painels (1-Dados e 1-Voz) 
o 1 Cabo V.35 (DCE) 
o 2 Cabos console padrão conectados em cada dispositivo (router e switch) 
o 3/4 Cabos UTP Diretos conectando a interface ethernet do router ao switch, e 
as estações ao switch para testes de conectividade. 
o 1 Access Point (suporte a funções: provedor, cliente, repetidor) 
Detalhes: 
- Sugere-se a implantação de 02 mini-pranchões, com blocos Kroni alinhados para 
simulação 
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de identificação de pares de linhas telefônicas em sites. 
Em estoque: 
- Ferramentas (Crimpadores, PushDowns, Decapadores, Cortadores) 
- Quantidade de cabos UTP apropriada em estoque para práticas 
- Linecords UTP, STP, Coaxial e Fibra para apenas exibição. 

- Lousa, Pincel e Projetor. 

8. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

8.1. PESSOAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO 

Função Nome Habilitação/ 
GESTOR LUVIA BEZERRA SILVA LICENCIATURA PLENA EM 

HISTÓRIA/ESPECIALIZAÇÃO EM 
HISTÓRIA ECONÔMICA/ 
ESPECIALIZAÇÃO EM TICS./ 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

GESTORA ADJUNTA ANA MARIA DE SIQUEIRA 
CAVALCANTI 

LICENCIATURA EM 
HISTÓRIA/PSICOPEDAGOGIA 

Coordenador de Estágio e 
Empregabilidade 

  

Coordenador de Curso 
Técnico 

  

Chefe do Núcleo Sódio-
Educacional 

  

Chefe do Núcleo 
Administrativo 

  

Chefe do Laboratório de 
Informática 

  

Chefe do Laboratório de 
Ciências 

  

Chefe do laboratório 
Profissional 

  

8.2. PROFESSORES 

Nome Habilitação Disciplina 
CLAÚDIO ALVES LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA 
MATEMÁTICA/FÍSICA/PRAT. LAB. 
FÍSICA 

LOURIVAL PEREIRA DA SILVA 

FILHO 
LICENCIATURA EM BIOLOGIA BIOLOGIA/QUÍMICA/PRAT. DE 

LAB. BIOLOGIA E QUÍMICA 

LEILA CRISTINA SOBREIRA DE 

ALBUQUERQUE 
LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 

SOCIOLOGIA E 
FILOSOFIA/PROJETO 
INTEGRADOR/ EDIII/EDIV 
(HISTÓRIA, ARTE E CULTURA) 

SEBASTIÃO CÉZAR  GALINDO 

VAZ 
LICENCIATURA EM GEOGRAFIA GEOGRAFIA/SOCIOLOGIA E 

FILOSOFIA 

SUELI MARIA MACEDO SILVA LICENCIATURA EM LÍNGUA 
PORTUGUESA 

PORTUGÊS E ARTE 

DEISE ALVES DINIZ LICENCIATURA EM LETRAS  INGLÊS/ ED.I e EDII (REDAÇÃO – 
REFORÇO DE LÍNGUA 
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ESTRAGEIRA) 

ADELMO DE ASSIS BEZERRA LICENCIATURA EM 
MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA E ENGENHARIA 
CIVIL 

MARCELINO GOMES DE 

ARAÚJO 
LICENCIATURA EM BIOLOGIA MESTRADO EM ECOLOGIA 

HUMANA E GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL 

SUELI MARIA MACEDO SILVA LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS 

VALDENICE RODRIGUES LICENCIATURA EM HISTÓRIA HISTÓRIA / GEOGRAFIA  

JOEL BEZERRA  LICENCIATURAEDUCAÇÃO 
FÍSICA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

HUGO JOSÉ BARBOSA LICENCIATURA EM 
MATEMÁTICA 

ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

HERICSON BEZERRA GUEIROS   

GILSON CAVALCANTI DE 

FREITAS JÚNIOR 
BACHAREL EM ADM.DE 
EMPRESAS E CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

EMPREENDEDORISMO/ 
SEGURANÇA MEIO AMBIENTE E 
SAÚDE 

DENNYS CAVALCANTI 

CARVALHO 
ANALISTA DE SISTEMAS  

ANA FLÁVIA CAMPOS 

VIRGINIO 
BACHARELADO EM 
ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESAS 

PEQ.E MICRO EMPRESAS e 
EMPREENDEDORISMO/GESTÃO 
DE QUALIDADE/GESTAO CADEIA 
DE SUPRIMENTOS 

 

JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS 

FILHO 
BACHAREL EM CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO/ PÓS EM 
INFORMÁTICA GERENCIAL 

MONTAGEM E MANUTENÇÃI DE 
COMPUTADORES/ CONCEITOS E 
ESTRUTURA DE 
REDES/DOCUMENTAÇÃO E 
INTREGRAÇÃO DE DADOS/ 
INFORMÁTICA BÁSICA 

 

9. CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

              A ETE Professor Francisco Jonas Feitosa Costa poderá expedir declaração 

correspondente aos componentes curriculares cursados com aproveitamento. 

 

Os Diplomas e Certificados, de habilitação e de Qualificação Profissional Técnica de 

Nível Médio, respectivamente, trarão em seu verso a estrutura básica da organização 

curricular, com correspondentes cargas horárias (conforme atas de resultados finais) as 

competências definidas no perfil profissional de conclusão do Curso, além de outras 

informações validadas em âmbito nacional e validados através do número do SISTEC do site 

do Ministério da Educação. 

A Escola expedirá diploma com a titulação de Técnico em Redes de Computadores 
do Eixo Tecnológico - Informação e Comunicação.           

 

 
 
 
 
 
 
 

 


