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EMENTA DAS DISCIPLINAS PARA O 1º BIMESTRE 2022 – ENS. MÉDIO – 3ª SÉRIE   

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

H
IS

T
Ó

R
IA

 

1º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

Pontualidade, assiduidade, participação e relações interpessoais (5,0 

PONTOS CADA) - desenvolvimentos de exercícios individuais e em 

grupo, participação em debates, seminários, pontualidade na entrega de 

atividades, pesquisas... (observados ao longo do bimestre). 

20pts 

TRABALHO: 

Será realizado um resumo ou redação com critérios previamente 

definidos, cuja avaliação dar-se-á de forma coletiva e individual, 

relacionado a sala de aula. 

10pts 

17/03 e 

18/03 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

 O Brasil no 2°reinado. 

 Século XIX na Europa (revoluções liberais; socialismo, 

nacionalismo; imperialismo); 

 Século XIX nos EUA. 

20pts 

07/04 a 

13/04 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

 A primeira república no Brasil. 

 A 1° guerra mundial(1914-1918) 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 1º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

Pontualidade, assiduidade, participação e relações interpessoais (5,0 

PONTOS CADA) - desenvolvimentos de exercícios individuais e em 

grupo, participação em debates, seminários, pontualidade na entrega de 

atividades, pesquisas... (observados ao longo do bimestre). 

20pts 

TRABALHO: 

 Será realizado um resumo ou redação com critérios previamente 

definidos, cuja avaliação dar-se-á de forma coletiva e individual, 

relacionado a sala de aula. 

10pts 

17/03 e 

18/03 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

● Das guerras mundiais à multipolaridade 

● Globalização econômica 

20pts 

07/04 a 

13/04 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

● Globalização e transformações sócioespaciais 

● Redes de comunicação 

● Redes de transporte e turismo 

● Energia e questões socioambientais 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

F
ÍS

IC
A

 

1º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Participação, Assiduidade, Responsabilidade, Pontualidade na entrega 

das atividades e execução das mesmas. 

20pts 

TRABALHO: 

Experimentação – Construção de um eletroscópio – relatório 

experimental; Verificação dos condutores e isolantes. 

10pts 

17/03 e 

18/03 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

 Problemas que envolvem carga elementar e elétrica; 

 Identificar os materiais condutores e isolantes e suas propriedades; 

 Contexto dos fenômenos físicos da eletrostática com o cotidiano; 

 Questões que envolvem os processos de eletrização; 

20pts 

07/04 a 

13/04 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL:  

 Problemas que envolvem carga elementar e elétrica; 

 Identificar os materiais condutores e isolantes e suas propriedades; 

50pts 



 Contexto dos fenômenos físicos da eletrostática com o cotidiano; 

 Questões que envolvem os processos de eletrização; 

 Resolução de questões de força elétrica que envolvem dois ou mais 

corpos eletrizados; 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

L
ÍN

G
U

A
 E

S
P

A
N

H
O

L
A

 

1º BIM 

VALORES E ATITUDES:  

Exercícios individuais no caderno, participação em debate nas aulas de 

espanhol, assiduidade, responsabilidade, pontualidade na entrega das 

tarefas, relações interpessoais, etc. 

20pts 

TRABALHO: 

Produção de um folder “buenas prácticas ambientales y energéticas 

para nuestra vida cotidiana). 

10pts 

17/03 e 

18/03 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM):  

Compreensão geral de diferentes tipos de texto; 

Reconhecimento de informações e vocabulário geral. 

Vocabulario temático “las características físicas”; 

Pretérito Imperfecto de Subjuntivo: verbos regulares e irregulares; 

Los relativos; 

Usos y diferencias de “por qué”, “porque”, “porqué”, “por qué”. 

20pts 

07/04 a 

13/04 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL:  

Compreensão geral de diferentes tipos de texto; 

Reconhecimento de informações e vocabulário geral. 

Vocabulario temático “las características físicas”; 

Pretérito Imperfecto de Subjuntivo: verbos regulares e irregulares; 

Los relativos; 

Usos y diferencias de “por qué”, “porque”, “porqué”, “por qué”. 

Pretérito Perfecto de Subjuntivo; 

Régimen preposicional de los verbos; 

Conjunciones. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

1º BIM 

VALORES E ATITUDES: 

Pontualidade, assiduidade, participação e relações interpessoais (5,0 

PONTOS CADA) - desenvolvimentos de exercícios individuais e em 

grupo, participação em debates, seminários, pontualidade na entrega de 

atividades, pesquisas e outros (observados ao longo do bimestre). 

20pts 

TRABALHOS: 

 – Leitura e Fichamento do Livro:  O que é Dialética.  

Autor: KONDER, Leandro.. Coleção primeiros passos. São Paulo 

( 5 pontos) 

 - Exercícios e Atividade ( 4 pontos)  

- Produção de mapa Mental ( 1 Ponto) 

10pts 

17/03 e 

18/03 

TRABALHO DE DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR (TDM): 

1 -  Revisão dos Conteúdos do 2º ano.  

- A Reflexão Filosófica e o método da Filosofia. 

-   A Filosofia na História - os principais períodos da História da Filosofa; 

- Filosofia versus Ciência; 

-  Filosofia Moderna e crise da metafísica 

- Ética; 

- A Filosofia Contemporânea 

2 - Introdução ao Estudo da Lógica Formal. 

20pts 

07/04 a 

13/04 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL: 

1 - A lógica Aristotélica; 

2-- A lógica Dialética.; 

3 – A dialética Hegeliana e Marxista; 

4 – Cinco tipos de Dialética; 

5 – Pensamento Crítico. 

50pts 

TOTAL 100 

 



 Entregue na data marcada, terá uma última oportunidade de entregá-lo na próxima aula do professor. 

Entretanto, o valor passará a ser 50% da nota inicial. Após este prazo o trabalho não poderá ser recebido 

pelo professor e será atribuída nota zero.  

 Para substituição das notas perdidas em provas e/ou testes haverá 2ª chamada, que deverá ser 

solicitada na coordenação pedagógica em até 48 horas após encerrado o impedimento do aluno comparecer 

ao colégio. 

 AVALIAÇÃO FORMATIVA:  O estudante será avaliado ao longo do bimestre relativo ao 

comprometimento, à participação, à realização de tarefas em casa e em sala, lista de exercícios, materiais 

didáticos utilizados e comportamento durante as aulas. 

 


