
                                                                                                                          
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA AV1 TRIMESTRE/2019 

1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
ÁREA DO 

CONHECIMENTO 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

LINGUAGENS, 
CÓDIGOS E SUAS 

TECNOLOGIAS 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 

LITERATURA  

UNIDADE: 1. 

CAPÍTULO: Capítulo 2. 

- O texto literário e não literário.  

- Linguagem literária e não-literária. 

- As funções da literatura. 

FONTE DE ESTUDOS:  

- Livro didático. 

- Anotações no caderno.  

PÁGINAS: 12 a 34. 

GRAMÁTICA  
UNIDADE: 1 e 2. 

 Língua, linguagem e comunicação. 

 Elementos da comunicação. 

 Funções de linguagem. 

 Variação linguística. 

FONTE DE ESTUDOS: Livro didático: Gramática parte 1. 

                                      Caderno. 

PÁGINAS: 14 a 55. 

DESCRITORES: 

 Localizar os elementos da comunicação. 

 Identificar as funções de linguagem presentes nos textos. 

 Reconhecer as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o 
interlocutor de um texto. 

REDAÇÃO  
 

 Interpretação de texto; 

 Inferência textual; 

 Relacionar um texto a outro; 

 Sequências textuais; 

 Texto narrativo e elementos da narrativa; 

 Reescrita de fragmento de texto. 

FONTE DE ESTUDOS: Caderno de Redação e Ficha.  

DESCRITORES: 

Interpretar, identificar, relacionar e inferir informações explícitas e implícitas a 
partir de textos apresentados.  

LEM - INGLÊS 

UNIDADE: 1-  It Runs in the Family 

 .Text comprehension  

 Vocabulary 

 Family members 



                                                                                                                          
 Types of families 

 Possessive adjective and pronouns 

 Present continuous 
 
FONTE DE ESTUDOS: Livro didático, anotações no caderno e lista de exercícios. 

PÁGINAS: 12 à 21 

 

ARTE 

VISUAL:  

 O que é arte: Conceito - Arte no dia-a-dia - linguagens da arte - funções 
da arte. P. 16 a 19 

 Arte e cultura na Pré-história (c. 2milhões a.C. 3000 a.C.). 

 Arte na Pré História Brasileira.P. 147 e 148. 

 P. 280 a 291. 

 P.22 e 23. 
 
FONTE DE ESTUDOS: FONTE DE ESTUDOS:  Banco de Questões, livro didático, 

anotações e exercícios visuais. 

CÊNICA:  
Assuntos: 

 Introdução ao estudo da Arte 

 O que é arte? 

 Conceitos fundamentais do fazer artístico: estesia, técnica, expressão, 
comunicação. 

 Jogos teatrais: o que são, para que servem?  

 Princípios básicos do teatro. 

 Arte na Pré-história. 
 
FONTE DE ESTUDOS: 

Anotações do caderno. 

Livro didático: “Arte por toda parte” 

CAPÍTULO 1, TEMA 1 e 2 e TEMA 7. 

PÁGINAS: páginas 14 a 19 e página 38 a 43 

MÚSICA:  
ASSUNTO: Gêneros musicais, materiais  sonoros, estilos rítmicos, períodos da 
história da música, forma, temáticas musicais. 

OBRA: Análise de obra do PAS/UnB - música Chuva, do compositor  Jaloo 

 
FONTE DE ESTUDOS: Anotações do caderno 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Regras dos desportos coletivos praticados na escola e em disputa na Lassaliada 

CAPÍTULO:  

 Basquete, futsal, handebol e voleibol. 
FONTE DE ESTUDOS: Apresentações e discussões em sala de aula e prática do 

desporto em quadra 

 

 

 

 



                                                                                                                          
 

 

 

MATEMÁTICA  

E SUAS 
TECNOLOGIAS 

MATEMÁTICA E 
GEOMETRIA 

MATEMÁTICA I: 
UNIDADE 1: ESTUDO DOS CONJUNTOS 

CAPÍTULO 1: CONJUNTOS 

 O que é conjunto, representações e classificações; 

 Subconjuntos e a relação de inclusão; 

 União entre conjuntos; 

 Interseção entre conjuntos e 

 Diferença entre conjuntos. 
 
FONTE DE ESTUDOS: Anotações do caderno, livro didático e lista de exercícios 

(impressa). 

PÁGINAS: 14 até 25 - LIVRO PARTE I  

DESCRITOR: 

Efetuar cálculos com números naturais relacionando a representação de 
conjuntos. 
 

MATEMÁTICA II: 
UNIDADE 7: INTRODUÇÃO À TRIGONOMETRIA 

CAPÍTULO 11:  PROPORCIONALIDADE E SEMELHANÇA 

 Semelhança de Triângulos; 

 Relações métricas no Triângulo Retângulo; 

 Teorema de Pitágoras. 
 
FONTE DE ESTUDOS:  

 Livro didático 

 Anotações no caderno 

 
PÁGINAS: 247 a 256 

DESCRITOR: 

 Aplicar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS 
E SUAS 

TECNOLOGIAS 
GEOGRAFIA 

UNIDADE I: A linguagem geográfica e a leitura do mundo 

CAPÍTULO 1: Espaço geográfico e as escalas de análise da Ciência Geográfica. 

 O espaço geográfico contemporâneo. 

 Espaço global e espaço local. 

 O lugar e a paisagem no cotidiano da sociedade. 

 Território, fluxos, fixos e redes. 

 Meio técnico-científico-informacional. 

CAPÍTULO 4: Cartografia e Sistemas de informação geográfica. 

  Movimentos da Terra. 

  Coordenadas geográficas. 

  A inclinação do eixo terrestre e suas consequências. 



                                                                                                                          
 Fusos horários e LID (Linha Internacional da Data). 

  Sistemas de informação geográficas (Escalas, Projeções, Sensoriamento 
Remoto e Aerofotogametria). 

 
FONTE DE ESTUDOS: Livro (PARTE I), Anotações no Caderno, lista de exercícios 
complementares e material complementar via app escola em movimento. 

PÁGINAS: 16 a 28/ 68 a 89. 

DESCRITORES:  

 Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e 
socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. 

 Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços 
geográficos. 

HISTÓRIA 

UNIDADE: 1 e 2 

 CAPÍTULO 1: História cultura, patrimônio e tempo 

 CAPÍTULO 2: Os primeiros tempos da história 

 CAPÍTULO 3: Mesopotâmia 

 
FONTE DE ESTUDOS: Livro didático e resumos no caderno 

PÁGINAS: 20 a 61 

FILOSOFIA 

 

OBJETOS DE ESTUDOS: 

 Filosofia da Natureza: 
O encontro com a Physis (substância / natureza); 
A busca pelo arché (princípio / origem de tudo).. 

 
FONTE DE ESTUDOS: 

 Registros escritos no caderno 
Caracterizações dos pré-socráticos (reconhecidos nas estações de 
trabalho) 

SOCIOLOGIA 

UNIDADE: I 

CAPÍTULO: 01 - origens das ciências humanas e sociais  

FONTE DE ESTUDOS: textos no caderno , exercícios trabalhados em sala,  livro 
didático  

PÁGINAS: 31 -36,39-40,42-46,56. 

DESCRITORES: 

Entender o que é sociologia e seu surgimento. 

Compreender  o processo da Revolução Industrial/ Francesa  e seus impactos  na 
sociedade moderna. 

ENSINO 
RELIGIOSO 

Temas:  

 Campanha da Fraternidade 2019 

 Religião e razão. 

 A dimensão cultural e religiosa da morte 

 Ressurreição, reencarnação, ancestral e o nada 
 
FONTE DE ESTUDOS:  



                                                                                                                          
Caderno 

Site: encurtador.com.br/CIKOW 

 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

 E SUAS 
TECNOLOGIAS 

FÍSICA I (Alex) 

UNIDADE: 02 

CAPÍTULO: 02 e 03 

 Velocidade média 

 Velocidade Instantânea  

 Encontro de dois móveis 

 Função horária do espaço 

 Diagrama Horário do espaço 
 
FONTE DE ESTUDOS: Slides das aulas, anotações no caderno das aulas, atividade 

dos slides, atividades proposta e, livro didático 360 

PÁGINAS: 28 a 50 

FÍSICA II (Thiago) 

UNIDADE: 06 

CAPÍTULO: 17 

 Pressão de um corpo 

 Pressão hidrostática 

 Densidade de um corpo e de uma mistura 

 Teorema de Stevin 

FONTE DE ESTUDOS: anotações no caderno das aulas, atividades proposta do 
livro didático 360 

PÁGINAS: 272 a 284 

QUÍMICA 

UNIDADE: Química, Matéria e suas Transformações 

CAPÍTULO: Capítulo 01 

 O que é química? 

 Histórico da química e química na sociedade. 

 Método Científico. 

 Transformações químicas e físicas 

 Estudo da matéria (Massa, Volume, Densidade, Temperatura, Pressão, 
Solubilidade, Ponto de Fusão e Ebulição) 

 Estados Físicos da Matéria 

FONTE DE ESTUDOS: Anotações caderno, exercícios em sala e Livro texto 

PÁGINAS: Todas Capítulo 01 

Descritores: 

 Compreender a evolução histórica do estudo da transformação da 
matéria, 

 Visualizar na sociedade o uso da ciência química 
 Identificar fenômenos químicos ou físicos 
 Utilizar transformações de escalas nas unidades e medidas 
 Reconhecer as propriedades específicas da matéria 
 Aplicar os conhecimentos sobre os estados físicos da matéria 



                                                                                                                          

BIOLOGIA 

UNIDADE: 5 - A célula: um sistema eficiente  

CAPÍTULOS:   

 5.2: Compostos inorgânicos- Água e sais minerais.  

 5.3: Compostos orgânicos- Carboidratos e lipídios   

 5.4: Proteínas  

 Ácidos nucleicos  
 
UNIDADE: 7 - Compartimentos celulares: Estrutura e funcionamento. 

CAPÍTULO:  

 7.1: Membranas, permeabilidade e transporte. 

FONTE DE ESTUDOS: Anotações do caderno, livro didático e lista de exercício 
(impressa). 

PÁGINAS: 170 a 188 (Unidade 5)/ 226 a 232 (unidade 7)  

DESCRITORES:  

 Reconhecer que todo ser vivo é formado por substâncias químicas 
semelhantes.  

 Reconhecer que a célula é a unidade da vida e que não existe vida fora da 
célula. 

 Reconhecer que a organização e as funções celulares básicas são 
semelhantes em todos os seres vivos.  

 Relacionar as funções vitais das células com seus componentes. 

 
 


