
Disciplina Professor(a) 
Orientador

Tema Enunciado Critério de Avaliação Objetivo(s) Solicitação Entrega

Artes, Biologia, 
Espanhol, Geografia, 

Filosofia, História, 
Redação, Inglês e 

Sociologia.

Renata
(História,Filosofia e 

Sociologia)

Semana da Consciência Negra
A denúcia da escravidão e do 

racismo nas obras do século XVI 
ao século XIX. 

 Os alunos serão divididos em grupos e deverão pesquisar e 
apresentar releituras de obras (poemas, obras literárias e músicas) 
que denunciaram o racismo e a escravidão no período que 
compreende entre o século XVI e XIX.

 - Pesquisa. 
 - Inclusão dos conteúdos exigidos.  
 - Observância do enunciado.
 - Criatividade. 
 - Tempo de duração.
 - Boa estética. 
 - Apresentação.
 - Valor: 0 a 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Obs.: A nota será atribuída para as seguintes disciplinas: 
Artes, Biologia, Espanhol, Geografia, História, Filosofia, 
Redação, Inglês e Sociologia, mas a orientação será feita 
pela professora de História, Filosofia e Sociologia.

Desenvolver interdisciplinarmente habilidades 
linguísticas, artísticas, históricas, científicas e o 
raciocínio lógico.
Erradicar qualquer tipo de preconceito em relação 
aos povos africanos e seus afrodescendentes.

03/10/2019
Prévia: 29/10

Apresentação: 21/11

Língua Portuguesa
Camila
(Língua 

Portuguesa)

"Poemas escolhidos", de 
Gregório de Matos

Os alunos serão divididos em grupos e deverão reconhecer os 
gêneros poéticos de Gregório de Matos para que cada grupo trabalhe 
com um diferente. Após a escolha dos temas, os grupos deverão 
escolher dois poemas e elaborar uma análise detalhada sobre cada 
um, a serem apresentadas durante a Semana do Paradidático. 

Durante todo o bimestre, o andamento da leitura será 
acompanhado em sala de aula. O trabalho final será 
apresentado e avaliado durante a Semana do Paradidático. 
Os critérios de avaliação são: apreensão e compreensão da 
leitura, criatividade na elaboração e na apresentação do 
trabalho e a interação durante as apresentações dos outros 
grupos. O valor da nota final é de 0 a 10 a ser incorporada na 
média bimestral do (a) aluno (a).

Proporcionar que as leituras paradidáticas sejam 
desenvolvidas de maneira interessante para o (a) 
aluno (a), de modo que a mesma seja incorporada 
ao seu cotidiano e os temas presentes nos livros 
gerem reflexão e um trabalho final significativo, 
próximo à sua realidade. Permitir que o (a) aluno (a) 
exercite autonomia e apresente seu olhar sobre a 
obra através do desenvolvimento do trabalho final. 

04/10/2019  28/11/19

Física Douglas
Aplicação do teorema de Stevin: 

Prensa Hidráulica

Os alunos, através de pesquisas, irão desenvolver um trabalho 
(individual ou em grupo de até 4 alunos) onde o mesmo deverá 
constar os princípios e aplicações do teorema de Stevin. A pesquisa 
deverá evidenciar vários tipos de  itens que proporcionam o 
movimento pela pressão de componentes mecânicos e evidenciar as 
práticas no dia a dia. O aluno deverá montar uma maquete para 
simulação e aplicação das pesquisas (o aluno será orientado pelo 
professor durante o avanço do trabalho). A formatação do trabalho 
escrito deverá seguir as normas ABNT. Recomendado que o trabalho 
tenha também, a formatação digital para que o mesmo seja utilizado 
na apresentação do conteúdo.

Trabalho será dividido em duas etapas:                                                                                            
1) Conteúdo e formatação do trabalho (4 pontos)                                                                                           
2) Apresentação (6 pontos). 

Os alunos aplicarão o conteúdo referente a apostila 
do 4° bimestre (especificamente, aula 46 - Setor B).

25/09/2019
Prévia: 28/10

Apresentação: 18/11 

Matemática Marcos

Estudo de sequências com as 
progressões geométricas, 
ampliação do conceito de 

expoentes para números reais. 
Estudo da teoria dos logaritmos. 
Áreas de figuras planas. Noções 

de estatística.

Será fornecida aos alunos uma lista de exercícios, que deverão ser 
executados individualmente. Deverão ser entregues em folha de 
papel almaço.
Capa manuscrita com nome da escola, nome do aluno, número de 
chamada, disciplina, nome do professor, cidade e ano.
Os enunciados deverão ser copiados antes da resolução de cada 
exercício.
Resolução dos exercícios com caneta azul ou preta.

Boa apresentação.
Observância ao enunciado.
Cópia do enunciado.
Resolução dos exercícios de forma clara e correta.  

Apresentar fórmulas para a soma dos primeiros n 
termos de uma progressão geométrica e para a 
soma dos termos de uma progressão geométrica 
infinita de razão q. Fixar as principais propriedades 
de potências de expoente real e resolver equações 
exponenciais redutíveis. Apresentar a definição de 
logaritmo e algumas propriedades diretas. 
Apresentar superfície poligonal e como determinar a 
área de um quadrilátero notável. Trabalhar com o 
cálculo de áreas de figuras planas envolvendo 
triângulos. Apresentar as expressões para a área de 
um círculo e de suas partes. Ampliar a noção de 
figuras semelhantes, estabelecendo uma relação 
entre suas áreas.

08/10/2019 19/11/2019
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Observação: não serão aceitos trabalhos fora da data de entrega. Todos os trabalhos poderão ser feitos individualmente.


