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DISCIPLINA PROFESSOR 
CONTÉUDO 
ESSENCIAL 

CONCEITO 
AULAS DA APOSTILA/ 

PÁGINAS 
OBSERVA

ÇÕES 

ARTE FABIANA 

Arte contemporânea   Levar lápis 
de cor 

GRAMÁTICA ELISA 

Aula 26 (Anglo 3): Orações 
subordinadas adverbiais - 
saber dividir e classificar 
(temporal, causal, etc) um 
período composto por 
subordinação; saber pontuar 
a oração subordinada 
adverbial (página 18 quadro 
no alto da página); 
Aula 32 (Anglo 3): 
Estrangeirismos à saber 
classificar o estrangeirismo 
em anglicismo/galicismo/ 
italianismo/ castelhanismo/ 
arabismo/ germanismo/ 
japonismo (p.79); saber dizer 
se a palavra estrangeira é um 
xenismo (mantém a forma 
gráfica de origem) ou uma 
adaptação (acomoda à língua 
estrangeira) – p.78; 
Aula 35 (Anglo 3): Funções da 
Linguagem à sugiro estudar 
os slides compartilhados e o 
ponto da apostila (p.104 a 
108);saber encontrar a 
função da linguagem 
presente no texto e justificar;  

Orações subordinadas 
adverbiais. 
Estrangeirismos. 
Funções da linguagem. 
Usos dos tempos verbais do 
modo indicativo. 
 

Aula 26 (Anglo 3). 
Aula 32 (Anglo 3). 
Aula 35 (Anglo 3). 
Aula 38 (Anglo 4). 

 



Aula 38 (Anglo 4): Tempos 
simples do modo indicativo: 
saber justificar o uso dos 
tempos verbais do modo 
indicativo (sugiro ler o ponto 
da aula e refazer os 
exercícios; ler também os 
slides compartilhados). 

 

ÉTICA LENISE 

    

QUÍMICA VÍTOR 

    

MATEMÁTICA ANDERSON 

• Matemática 
Financeira; 

• Probabilidade; 
• Trigonometria; 
• Equações 

• Resolver situações 
problemas que 
envolvem juros simples 
e juros compostos 

• Resolver situações 
problemas que 
envolvem probabilidade 
condicional; 

• Resolver situações 
problemas que 
envolvem trigonometria 
no triângulo retângulo; 

• Resolver situações 
problemas que 
envolvem equações 
irracionais e bi-
quadradas 

• Anglo 3, capítulo 22, 
páginas 335 a 346. 

• Anglo 4,  capítulo 29, 
páginas 278 à 387; 

• Anglo 4,  capítulo 32, 
páginas 319 à 323 e 
327 à 331; 

• Anglo 4,  capítulo 33, 
páginas 342 à 344; 

• Anglo 4,  capítulo 29, 
páginas 278 à 387; 

 

Dica de 
estudo : 
Resolver os 
exercícios 
da prova e 
simulado  
bimestral  



INGLÊS ANA LIVIA 

Reading 
Comprehension 
Question Tags 
Passive Voice 
Relative 
Pronouns who / 
which / whose 

Question Tags: pages 121.1; 
122.3; 125;5 
Passive Voice: Pages 152; 155; 
161.1; 163.3; 182.4 
Relative Pronouns: pages 169; 
170.3, 4; 177.1 

  

GEOGRAFIA GIOVANNI 

Capítulo 14: Regiões 

Polares: O Ártico.  

• Aspectos 

naturais. Pag. 

205. 
• Aspectos 

humanos – pag. 

206 
• Aspectos 

ambientais – 

ág. 207.  
• Aspectos 

geopolíticos – 

pag 209.  
Capítulo 15: As regiões 

polares: A Antártida: 

• Aspectos 

naturais – pag. 

215.  
• Aspectos 

humanos – pag. 

219.  
• Aspectos 

geopolíticos – 

pag. 221.  
Capítulo 16: Mundo: 

principais conflitos da 

atualidade. 

• Um mundo 

distante da paz 

– pag. 229.  

Compreender todas as relações 

naturais, fazendo assim uma 

ligação com as questões políticas, 

sociais, humanas e econômicas de 

cada região analisada. 

Além disso, analisar as questões as 

quais levaram o aumento da 

violência mundial, assim como os 

seus dados, ligando esses fatos aos 

principais conflitos do continente 

africano – Biafra, Ruanda, Sudão e 

Dafur.  

Conteúdos presentes na 

apostila 4. As páginas estão 

junto com os conteúdos 

essenciais  

 



• Principais 

conflitos na 

África – pag. 

233. 
 

REDAÇÃO LUÍS MÁRCIO 

ANGLO 4: 

 

A dissertação expositiva 

(p. 65); 

O texto narrativo (p. 74); 

Dissertação expositiva e 

dissertação 

argumentativa (p. 95); 

 

LEITURA 

OBRIGATÓRIA: 

A relação de contos do 

livro “Negrinha”, do 

escritor Monteiro 

Lobato. Contos: 

 

“Negrinha”; 

“Os negros” ; 

“Colocador de 

pronomes”; “Sorte 

grande”. 

Compreender a diferença entre 

a dissertação expositiva e a 

dissertação argumentativa; 

 

O texto narrativo: a leitura 

literária; 

 

O conto – prosa de ficção por 

meio do texto narrativo: 

unidades clássicas de ação, 

tempo e espaço; 

  

D. G. EDLAINE 

Ângulo central e 

ângulo inscrito. 

Relações métricas na 

circunferência. 

Relações métricas 

nos polígonos 

regulares. 

Volume: prismas e 

cilindros. 

Ângulo central e ângulo 

inscrito. 

Relações métricas na 

circunferência. 

Relações métricas nos 

polígonos regulares. 

Volume: prismas e cilindros. 

 

Anglo 3: 

• Página 320 – 

exercício 01. 

• Página 321 – 

quadro: De 

olho... no ângulo 

inscrito. 

• Páginas 323 e 

324 – exercícios 

03 e 04. 

 



• Páginas 325 e 

326 – exercícios 

02 e 03 

• Páginas 327 e 

328 – exercícios 

02 e 03. 

• Páginas 329 e 

330 – exercícios 

01 e 02. 

• Página 371 – 

quadro: De 

olho... no 

apótema do 

polígono regular. 

• Páginas 372, 373 

e 374 – todos os 

exercícios destas 

páginas. 

• Páginas 376 a 

378 – exercícios 

01 a 04. 

• Página 383 – 

exercícios 05, 06 

e 07. 

Anglo 4: 

• Página 290 – 

exercício 02. 

• Página 293 – 

exercício 04. 

• Páginas 293 e 

294- exercícios 

01 e 02. 



• Páginas 294 e 

295 – exercícios 

01 e 02. 

• Páginas 296 e 

297 – exercícios 

01 e 04. 

Resolver a folha de 

exercícios 

complementares 

envolvendo o 

conteúdo da prova! 

HISTÓRIA MARCOS 

Ditadura Civil-Militar 

- Atos institucionais 

(especialmente AI-2 e AI-

5)  

- Castelistas X Linha Dura: 

diferenças 

- Censura e perseguição de 

opositores 

- Luta armada da 

oposição: sequestros e 

assaltos contra o governo 

ou aliados do governo 

- Censura aos meios de 

comunicação e produção 

artística 

- Milagre econômico 

(ministro Delfim Neto): 

pontos positivos e pontos 

negativos 

- Ufanismo e propaganda: 

Copa do Mundo de 1970 

- Diferença entre golpe e 

revolução 

- O que são os atos 

institucionais 

- AI-2: Arena e MDB 

- AI-5 

- Milagre econômico 

- Ufanismo e propaganda 

- Lei da Anistia 

- Diretas Já! 

- Estagflação  

- Plano Cruzado 

- Constituição de 1988 

- Impeachment de Collor 

- Plano Real 

- Privatizações (FHC): 

- Capítulo 13 (apostila 

3): Os anos de chumbo 

– Ditadura Civil-Militar 

(1964-1985)  

- Capítulo 15 (apostila 

4): Redemocratização 

- Capítulo 16: A 
história recente do 
Brasil: mudanças e 
permanências 

- Ler os 

módulos na 

apostila 

Anglo e guiar 

seus estudos 

pelos 

resumos 

passados em 

sala de aula 

que estão no 

seu caderno.  

- Frequentar 

plantões 

(segunda-

feira às 14h)  

- Rever os 

exercícios 

feitos em 

sala de aula. 



- Crise do Petróleo e o fim 

do milagre econômico 

-  Início da abertura 

política (fim da ditadura): 

governo Geisel (1974-

1979) 

- Abertura lenta, gradual e 

segura: Lei da Anistia 

(1979)  

- Movimento pelas 

“Diretas Já!” 

- Emenda Dante de 

Oliveira: eleições diretas 

→ rejeitada 

- Eleição indireta de 

Tancredo Neves e José 

Sarney 

Redemocratização 

- Governo Sarney (1985-

1990): estagflação e Nova 

Constituição de 1988 

- Constituição de 1988: a 

Constituição Cidadã 

- Eleições de 1989: a volta 

das eleições diretas para 

presidente da República 

- Collor X Lula: a influência 

da mídia nas eleições e os 

novos rumos políticos no 

Brasil. 

Governo Collor  

- Confisco das poupanças 

e Plano Collor 

pontos positivos e pontos 

negativos 

- Apagão 

- Genéricos e combate ao 

HIV 

 

- Fazer 

Plataforma 

Plurall Dose 

Mínima e 

Dose pra 

Leão 7, 8 e 9 

- Fazer os 
exercícios da 
apostila 3 e 4 
na seção 
RUMO AO 
ENSINO 
MÉDIO 



- Início do processo de 

privatizações: abertura 

econômica 

- Impopularidade e 

escândalos de corrupção 

- Processo de 

impeachment e início do 

mandato de Itamar Franco 

Governo Itamar Franco 

(1992-1995)  

- Governo de coalisão e 

Plano Real (1994)  

- Estabilização econômica 

- Eleições de 1994: eleição 

de Fernando Henrique 

Cardoso 

  

Governo FHC (1995-2003)  

- Estabilização econômica: 

diminuição da inflação 

- Privatizações de estatais 

- Educação: luta contra o 

analfabetismo 

- Problema: denúncias 

sobre corrupção na 

votação pela aprovação da 

reeleição 

- Reeleição (1998) 

- Crise energética: apagão 

(2001)  

- Saúde (Ministro José 

Serra): medicamentos 

genéricos e campanha de 



 

 

combate aos HIV 

(referência mundial)  

- Eleições 2002: baixa 

popularidade de FHC e 

eleição da oposição 

 

BIOLOGIA HEITOR 

ECOLOGIA CONCEITOS ECOLÓGICOS 
CADEIA E TEIA ALIMENTAR 
RELAÇÕES ECOLÓGICAS 

CAPÍTULO 9, PAG. 9 
CAPÍTULO 10, PAG. 20 A 25 
 

CADERNO 
(RESUMOS DE 
LOUSA) 

FÍSICA RAFAEL 

Eletricidade 
(Eletrodinâmica) 

 
Magnetismo 
 
Eletromagnetismo 

• Cálculo de corrente elétrica 
 

• Resistores 
 

• Segunda Lei de Ohm 
 

• Associação de 
Resistores(Série, Paralelo e 
Mista) 
 

• Potência elétrica 
 

• Propriedade dos ímãs 
 

• Campo Magnético de um 
ímã(e terrestre) 
Experiência de Oersted 

Apostila 3: Capítulos 14 e 15 
(Páginas 449 até 483) 
Apostila 4: Capítulos 16, 17, 
18 (Páginas 400 até 451) 
+ 
Resumos do caderno 
+ 
Slides 
+ 
Lista de exercícios extra(sala 
virtual) 
 

Refaça as 
principais 
atividades do 
bimestre(prova 
bimestral, 
simulado 
Anglo e lista 
de exercícios) 

EDUCAÇÃO FÍSICA GUARÁ/ CADU 

    


