
TRABALHOS DO 1°BIMESTRE  
TURMA: 1°ANO
HUMANAS - EM

DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Prá�ca Textual (FGB)

Sociologia (FGB)

Geografia (FGB)

História (FGB)

Matemá�ca (FGB)

Filosofia (FGB)

Inglês (FGB)

Física (FGB)

Literatura (FGB)

Língua Portuguesa (FGB)

Biologia (FGB)

Química (FGB)

Arte (FGB)

Educação Fisíca (FGB)

Os professores poderão dar orientações complementares em sala de aula. Tirem suas dúvidas com antecedência.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

Tema: Pluralidade semân�ca

Instruções: 1.
2. 3. 

Criar uma Mapa Mental: 

Tema do Trabalho Descrição: 1° etapa 
2° etapa

3° etapa

4° e ul�ma etapa,

Criar um  Mapa Mental: 

Tema: 
Obje�vo 1ª etapa

2ª etapa
3ª etapa

4ª etapa:

Tema: História da Língua Portuguesa 1.
2 3.

a) b)

Título: “Voltando a ser criança”
dois

. A par�r da ideia do uso de palavras em sen�do figurado, elabore uma propaganda
que anuncie um determinado �po de produto.

 Crie uma frase em que uma palavra esteja em sen�do figurado, associando-a ao produto anunciado.
 Adicione uma imagem (pode ser desenhada), de acordo com a ideia de sua propaganda. Cada aluno terá de 3

a 5 minutos para apresentar a propaganda para a turma.

Destacando os eventos que contribuiram para o surgimento da Física social, logo se
transformando em Sociologia, com os Clássicos da Sociologia: Karl Marx, Weber  e Durkheim e informando a
contribuição de cada um destes pensadores

: Uso da técnologia no deslocamento das populações  na o aluno deverá
pesquisar quais são os mapas mais an�gos do Brasil, na  o aluno deverá mencionar as mudanças que
ocorreram no uso de mapas de 1970 até 2023, e na , o aluno deverá criar um mapa autoral da cidade de
taboão da serra, mencionando os principais pontos de referências, como, ruas, avenidas, igrejas, escolas, comércios
etc.  pesquisar sobre a história do IBGE e sua importância para a sociedade brasileira.

Tema: Democracia e República e seus dilemas.
1 - Pesquise a origem da democracia e da república e defina a caracterís�ca de ambas em sua origem.
2 - Explique com suas palavras os conceitos de democracia e república atualmente no Brasil.
3 - Opine sobre os pontos posi�vos e nega�vos da democracia ateniense.
4. Para você a democracia no Brasil é uma realidade ou utopia? Jus�fique sua resposta.

Destacando as principais contribuições para o surgimento da Filosofia/ Escolher 04 escolas
pré-socrá�cas; informando suas caracterís�cas, e pesquisar 01 (um)  pensador de cada escola com sua teoria e seus
obje�vos

: escrever três textos curtos descrevendo as a�vidades de três profissionais diferentes. : explicar o
uso do Present Simple (pode ser em português); : exibir a estrutura grama�cal do Present Simple na forma
afirma�va, nega�va e interroga�va dando um exemplo para cada caso; : responder a uma lista de
exercícios sobre Present Simple;  escrever três parágrafos (em torno de oito linhas) descrevendo as
a�vidades de três profissionais differentes. Além das a�vidades mencionadas, também será avaliado o uso correto
dos verbos na terceira pessoa do singular no present simple.

Trabalho em sala de aula - conforme proposto pelo professor.

Formar grupos de até cinco (5) alunos, escolher uma letra musical e iden�ficar as figuras de linguagem existentes,
destacando a figura de linguagem predominante. Apresentação: levar a letra musical em um disposi�vo para toda
turma apreciar, depois trazer a compreensão e interpretação da letra para toda sala. Não esquecer: contexto
histórico de produção da letra, breve biografia do grupo musical ou do intérprete da música. (obs.: a forma de
apresentação pode ser discu�do em sala de acordo com a disponibilidade de tempo da disciplina).

.  Pesquisa com referências bibliográficas sobre as origens da Língua
Portuguesa. . Assis�r ao filme "Desmundo", disponível no Youtube.  Fazer uma análise do filme, a par�r dos
seguintes aspectos:  contexto sociocultural da época em que se passa a história;  questões linguís�cas,
apontando as principais diferenças entre o português falado no filme e o português contemporâneo.

Trabalho em sala de aula - conforme proposto pelo professor.

Teoria, gráficos, fórmulas e lista de a�vidades -   LIVRO 1 – TABELA PERIÓDICA – HISTÓRICO - CLASSIFICAÇÃO
PERIÓDICA MODERNA – INTRODUÇÃO - LIGAÇÕES IÔNICAS -   LIVRO 2 -  LIGAÇÃO COVALENTE –  LIGAÇÕES
COVALENTE COORDENADA E METÁLICA - PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS.

Pesquisar  jogos ou brincadeiras que pertenceram ou não a sua infância, descrevê-los e demonstrar através de
pesquisa a importância das experiências anteriores como meio de interação social, considerando e adaptando a
a�vidade para diferentes indivíduos, quando necessário.
Fontes de consulta: Sites da internet, livros e revistas.

20/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

23/03/2023

24/03/2023

27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

30/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

Lista de exercícios do conteudo do 1°Bimestre

 Escolha um período na história da humanidade para pesquisar sobre a cultura, seus padrões
esté�cos, o que consideravam arte e para que servia a Arte.

Descreva o resultado desta pesquisa entre 20 e 30 linhas com suas próprias palavras. No texto
deverá conter noções de beleza e esté�ca dos períodos estudados, descrição das principais obras do período
e local e para qual finalidade a Arte servia.

Present simple/Occupa�ons

Título: Teorias da esté�ca, Arte e Cultura.

Etapa 1:

Etapa 2: 



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE  
TURMA: 1°ANO
EXATAS - EM

DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Prá�ca Textual (FGB)

Sociologia (FGB)

Geografia (FGB)

História (FGB)

Matemá�ca (FGB)

Filosofia (FGB)

Inglês (FGB)

Física (FGB)

Literatura (FGB)

Língua Portuguesa (FGB)

Biologia (FGB)

Química (FGB)

Arte (FGB)

Educação Fisíca (FGB)

Os professores poderão dar orientações complementares em sala de aula. Tirem suas dúvidas com antecedência.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

Tema: Pluralidade semân�ca. 

1.
2. 3.

Tema do Trabalho 1° etapa
2° etapa 

3° etapa, 

4° e ul�ma etapa,

Criar um  Mapa Mental

Tema: História da Língua Portuguesa 1.
2 3.

a) b)

Título: Teorias da esté�ca, Arte e Cultura.

Etapa 1:

Etapa 2: 

Título: “Voltando a ser criança”
dois

Tema: 
Obje�vo 1ª etapa

2ª etapa
3ª etapa

4ª etapa:

A par�r da ideia do uso de palavras em sen�do figurado, elabore uma propaganda
que anuncie um determinado �po de produto. 
Instruções:  Crie uma frase em que uma palavra esteja em sen�do figurado, associando-a ao produto anunciado.

 Adicione uma imagem (pode ser desenhada), de acordo com a ideia de sua propaganda.  Cada aluno terá de 3
a 5 minutos para apresentar a propaganda para a turma.

Criar uma Mapa Mental: Destacando os eventos que contribuiram para o surgimento da Física social, logo se
transformando em Sociologia, com os Clássicos da Sociologia: Karl Marx, Weber  e Durkheim e informando a
contribuição de cada um destes pensadores.

: Uso da técnologia no deslocamento das populações Descrição: na  o aluno deverá
pesquisar quais são os mapas mais an�gos do Brasil, na o aluno deverá mencionar as mudanças que
ocorreram no uso de mapas de 1970 até 2023, e na o aluno deverá criar um mapa autoral da cidade de
taboão da serra, mencionando os principais pontos de referências, como, ruas, avenidas, igrejas, escolas,
comércios etc.  pesquisar sobre a história do IBGE e sua importância para a sociedade brasileira.

Tema: Democracia e República e seus dilemas.
1 - Pesquise a origem da democracia e da república e defina a caracterís�ca de ambas em sua origem.
2 - Explique com suas palavras os conceitos de democracia e república atualmente no Brasil.
3 - Opine sobre os pontos posi�vos e nega�vos da democracia ateniense.
4. Para você a democracia no Brasil é uma realidade ou utopia? Jus�fique sua resposta.

: Destacando as principais contribuições para o surgimento da Filosofia/ Escolher 04 escolas
pré-socrá�cas; informando suas caracterís�cas, e pesquisar 01 (um)  pensador de cada escola com sua teoria e seus
obje�vos

Trabalho em sala de aula - conforme proposto pelo professor.

.  Pesquisa com referências bibliográficas sobre as origens da Língua
Portuguesa. . Assis�r ao filme "Desmundo", disponível no Youtube.  Fazer uma análise do filme, a par�r dos
seguintes aspectos:  contexto sociocultural da época em que se passa a história;  questões linguís�cas,
apontando as principais diferenças entre o português falado no filme e o português contemporâneo.

Trabalho em sala de aula - conforme proposto pelo professor.

Experiência no laboratório - MOL -  Entrega do relatório da experiência.

 Escolha um período na história da humanidade para pesquisar sobre a cultura, seus padrões esté�cos, o
que consideravam arte e para que servia a Arte.

Descreva o resultado desta pesquisa entre 20 e 30 linhas com suas próprias palavras. No texto deverá
conter noções de beleza e esté�ca dos períodos estudados, descrição das principais obras do período e local e para
qual finalidade a Arte servia.

Pesquisar  jogos ou brincadeiras que pertenceram ou não a sua infância, descrevê-los e demonstrar através de
pesquisa a importância das experiências anteriores como meio de interação social, considerando e adaptando a
a�vidade para diferentes indivíduos, quando necessário.
Fontes de consulta: Sites da internet, livros e revistas.

: escrever três textos curtos descrevendo as a�vidades de três profissionais diferentes. : explicar o
uso do Present Simple (pode ser em português); : exibir a estrutura grama�cal do Present Simple na forma
afirma�va, nega�va e interroga�va dando um exemplo para cada caso; : responder a uma lista de
exercícios sobre Present Simple;  escrever três parágrafos (em torno de oito linhas) descrevendo as
a�vidades de três profissionais differentes. Além das a�vidades mencionadas, também será avaliado o uso correto

20/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

23/03/2023

24/03/2023

27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

30/03/2023

31/03/2023

Lista de exercícios do conteudo do 1°Bimestre

Formar grupos de até cinco (5) alunos, escolher uma letra musical e iden�ficar as figuras de linguagem
existentes, destacando a figura de linguagem predominante. Apresentação: levar a letra musical em um
disposi�vo para toda turma apreciar, depois trazer a compreensão e interpretação da letra para toda sala.
Não esquecer: contexto histórico de produção da letra, breve biografia do grupo musical ou do intérprete da
música. (obs.: a forma de apresentação pode ser discu�do em sala de acordo com a disponibilidade de
tempo da disciplina).

Present simple/Occupa�ons



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE  
TURMA: 2°ANO
HUMANAS - EM

DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Prá�ca Textual (FGB)

Sociologia (FGB)

Geografia (FGB)

História (FGB)

Matemá�ca (FGB)

Filosofia (FGB)

Inglês (FGB)

Física (FGB)

Literatura (FGB)

Língua Portuguesa (FGB)

Biologia (FGB)

Química (FGB)

Educação Fisíca (FGB)

Os professores poderão dar orientações complementares em sala de aula. Tirem suas dúvidas com antecedência.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

Tema: O verbo e a construção de sen�dos no texto literário: contos. 1.
2. 3. 

4.

Tema do trabalho O fim de uma era- 1° Etapa
2° Etapa

3° Etapa

Tema: 
Obje�vo 1ª etapa

2ª etapa
3ª etapa

Tema: O verbo e a construção de sen�dos no texto literário: contos. 1.
2. 3. 

4.

Título: “Aprendendo com a derrota”

  Leitura do livro de contos "Olhos d'água",
de Conceição Evaristo. Escolha de um conto. Iden�ficação do uso dos verbos (modo, tempo, flexão), como
recurso esté�co-formal.  Análise dos possíveis significados dos usos das formas verbais no conto escolhido.

:  , Pesquisar quais foram as nações que deixaram de exis�r nos
úl�mos 40 anos,  descrever quais foram os paises que evoluiram após este processo e os que menos
evoluiram,  apresente argumentos que jus�ficasse esta separação e conclua descrevendo quais ações você
estabeleceria para a consolidação deste país.

: escrever cinco diálogos curtos u�lizando modal verbs. : explicar, no geral, como são u�lizados os
 no inglês (pode ser em português); : escolher cinco modal verbs e explica o uso grama�ca na

forma afirma�va, nega�va e interroga�va dando dois exemplos para cada caso com verbos dis�ntos; : criar
cinco diálogos curtos, um para cada modal verb escolhido, como no mínimo duas perguntas em cada diálogo.

Trabalho em sala de aula - conforme proposto pelo professor.

  Leitura do livro de contos "Olhos d'água",
de Conceição Evaristo. Escolha de um conto. Iden�ficação do uso dos verbos (modo, tempo, flexão), como
recurso esté�co-formal.  Análise dos possíveis significados dos usos das formas verbais no conto escolhido.

Teoria, gráficos, fórmulas e lista de a�vidades -   LIVRO 11 – REAÇÕES INORGÂNICAS -  LIVRO 12 –
BALANCEAMENTO DE EQUAÇÕES - LEIS PONDERAIS – LEI DA CONSERVAÇÃO DE MASSA - ESTEQUIOMETRIA.

Pesquisa sobre a trajetória de um atleta, com breve biografia e relato de uma lição posi�va �rada de uma derrota
na carreira.
Fontes de consulta: Sites da internet, livros e revistas.

20/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

23/03/2023

24/03/2023

27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

30/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

Criar um Mapa Mental

Criar um  Mapa Mental

Tema: Relações ecológicas

: Destacando os principais mo�vos que contribuiram para o surgimento da
Antropologia/ Pesquisar o conceito de Cultura nas mais variadas formas/  Quais as caracterís�cas de cultura
na  visão de Tylor, Malinowski e Franz Boas.

Tema: A Revolução Francesa e os conflitos entre os três estados. 
Introdução: O obje�vo da introdução é indicar resumidamente do que tratará o trabalho, você só saberá
realmente o que ela deve conter depois de desenvolver o trabalho. 
Texto principal: Esse texto tem que ser informa�vo mostrando como era a sociedade antes da Revolução
Francesa, por que a revolução aconteceu, como ocorreu e as transformações que causou na sociedade,
polí�ca e na economia. 
Analise de imagens: Escolha duas imagens sobre a Revolução Francesa e faça um texto analisando o cenário
histórico e as transformações que essas imagens representam. 
Conclusão: Pensando nos eventos relacionados a Revolução Francesa comente sobre a importância dos
movimentos populares. 
Bibliografia: Relação das fontes de pesquisa usadas para elaborar o trabalho. 

Lista de exercícios do conteudo do 1°Bimestre

: Destacando as principais contribuições para o surgimento da Filosofia/ Escolher 04
escolas pré-socrá�cas; informando suas caracterís�cas, e pesquisar 01 (um)  pensador de cada escola com
sua teoria e seus obje�vos

O trabalho será produzido em sala de aula. (Obs.: O professor poderá solicitar o término do trabalho em
casa, dependendo da disponibilidade de tempo e adequação dos conteúdos propostos).

Eleger duas relações ecológicas e fazer um lapbook com suas caracterís�cas e, pelo menos, 3 exemplos. Cada
seção deverá ser apresentada de maneiras diferentes no cartaz

Modal Verbs

modal verbs



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE  
TURMA: 2°ANO
EXATAS - EM

DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Prá�ca Textual (FGB)

Sociologia (FGB)

Geografia (FGB)

História (FGB)

Matemá�ca (FGB)

Filosofia (FGB)

Inglês (FGB)

Física (FGB)

Literatura (FGB)

Língua Portuguesa (FGB)

Biologia (FGB)

Química (FGB)

Educação Fisíca (FGB)

Os professores poderão dar orientações complementares em sala de aula. Tirem suas dúvidas com antecedência.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

Tema: O verbo e a construção de sen�dos no texto literário: contos. 1.
2. 3. 

4.

Criar um Mapa Mental: 

Tema do trabalho: O fim de uma era -  1° Etapa
 2° Etapa

3° Etapa

Criar um  Mapa Mental:

Tema: 
Obje�vo 1ª etapa

2ª etapa
3ª etapa

Tema: O verbo e a construção de sen�dos no texto literário: contos. 1.
2. 3. 

4.

Tema: Relações ecológicas

Título: “Aprendendo com a derrota”

  Leitura do livro de contos "Olhos d'água",
de Conceição Evaristo. Escolha de um conto. Iden�ficação do uso dos verbos (modo, tempo, flexão), como
recurso esté�co-formal.  Análise dos possíveis significados dos usos das formas verbais no conto escolhido.

Destacando os principais mo�vos que contribuiram para o surgimento da Antropologia/
Pesquisar o conceito de Cultura nas mais variadas formas/  Quais as caracterís�cas de cultura na  visão de Tylor,
Malinowski e Franz Boas.

, Pesquisar quais foram as nações que deixaram de exis�r nos
úl�mos 40 anos,  descrever quais foram os paises que evoluiram após este processo e os que menos
evoluiram,  apresente argumentos que jus�ficasse esta separação e conclua descrevendo quais ações você
estabeleceria para a consolidação deste país.

 Destacando as principais contribuições para o surgimento da Filosofia/ Escolher 04 escolas
pré-socrá�cas; informando suas caracterís�cas, e pesquisar 01 (um)  pensador de cada escola com sua teoria e seus
obje�vos

: escrever cinco diálogos curtos u�lizando modal verbs. : explicar, no geral, como são u�lizados os
 no inglês (pode ser em português); : escolher cinco modal verbs e explica o uso grama�ca na

forma afirma�va, nega�va e interroga�va dando dois exemplos para cada caso com verbos dis�ntos; : criar
cinco diálogos curtos, um para cada modal verb escolhido, como no mínimo duas perguntas em cada diálogo.

Trabalho em sala de aula - conforme proposto pelo professor.

O trabalho será produzido em sala de aula. (Obs.: O professor poderá solicitar o término do trabalho em casa,
dependendo da disponibilidade de tempo e adequação dos conteúdos propostos).

  Leitura do livro de contos "Olhos d'água",
de Conceição Evaristo. Escolha de um conto. Iden�ficação do uso dos verbos (modo, tempo, flexão), como
recurso esté�co-formal.  Análise dos possíveis significados dos usos das formas verbais no conto escolhido.

Eleger duas relações ecológicas e fazer um lapbook com suas caracterís�cas e, pelo menos, 3 exemplos. Cada seção
deverá ser apresentada de maneiras diferentes no cartaz

Experiência no laboratório - A teoria de Arrhenius -  Entrega do relatório da experiência.

Pesquisa sobre a trajetória de um atleta, com breve biografia e relato de uma lição posi�va �rada de uma derrota
na carreira.
Fontes de consulta: Sites da internet, livros e revistas.

20/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

23/03/2023

24/03/2023

27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

30/03/2023

31/03/2023

Tema: A Revolução Francesa e os conflitos entre os três estados.
Introdução: O obje�vo da introdução é indicar resumidamente do que tratará o trabalho, você só saberá
realmente o que ela deve conter depois de desenvolver o trabalho.
Texto principal: Esse texto tem que ser informa�vo mostrando como era a sociedade antes da Revolução
Francesa, por que a revolução aconteceu, como ocorreu e as transformações que causou na sociedade,
polí�ca e na economia.
Analise de imagens: Escolha duas imagens sobre a Revolução Francesa e faça um texto analisando o cenário
histórico e as transformações que essas imagens representam.
Conclusão: Pensando nos eventos relacionados a Revolução Francesa comente sobre a importância dos
movimentos populares.
Bibliografia: Relação das fontes de pesquisa usadas para elaborar o trabalho.

Lista de exercícios do conteudo do 1°Bimestre

Modal Verbs

modal verbs



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE  
TURMA: 3°ANO A -

EM (Manhã)
DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Prá�ca Textual 

Sociologia 

História 

Matemá�ca 

Geografia 

Filosofia 

Inglês 

Física

Literatura 

Língua Portuguesa 

Biologia 

Química 

Educação Fisíca 

Os professores poderão dar orientações complementares em sala de aula. Tirem suas dúvidas com antecedência.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

Tema: As cinco competências da Redação do ENEM
1ª etapa

2ª etapa

Criar uma Mapa Mental

Tema do Trabalho
Desenvolvimento 1° Etapa

2° etapa 3° etapa

Criar um  Mapa Mental:

Tema: 
Obje�vo

1ª etapa 2ª etapa
3ª etapa

Tema: Variantes linguís�cas. Etapas: 1.
2.
3.

Tema: Desenvolvimento embrionário

Título: (ESPORTE) X Capacidades �sicas

. Material de referência para a pesquisa: Manual de
Redação do Par�cipante, disponbilizado pelo INEP. : todos os alunos farão uma resenha sobre os
principais aspectos de cada uma das cinco competências da redação do ENEM. : a sala será
dividida em 5 grupos e cada grupo ficará responsável por propor uma aula sobre uma das competências.

: Destacando os eventos que contribuiram para o surgimento da Física social,
logo se transformando em Sociologia, com os Clássicos da Sociologia: Karl Marx, Weber  e Durkheim e
informando a contribuição de cada um destes pensadores

Lista de exercícios do conteudo do 1°Bimestre

: Conflitos do mundo globalizado
:   pesquisar uma série, filme ou história em quadrinho que mencione

conflitos entre nações,  fazer um breve resumo sobre o item escolhido,  criar um
cronograma de tempo sobre os principais paises emergentes apar�r de 1970 e qual a sua importância
para a expansão da globalização na atualidade.

 Destacando as principais contribuições para o surgimento da Filosofia/ Escolher
04 escolas pré-socrá�cas; informando suas caracterís�cas, e pesquisar 01 (um)  pensador de cada escola
com sua teoria e seus obje�vos

: escrever cinco diálogos curtos u�lizando Ques�on words, possessive adjec�ves e object
pronouns. : dar a definição de cinco Ques�on words; : explicar a diferença no uso dos
possessive adjec�ves e object pronouns; : criar cinco diálogos curtos, um para cada Ques�on
word escolhida, como no mínimo duas perguntas em cada diálogo e u�lizando ao menos um possessive
adjec�ve e/ou object pronon em cada diálogo.

O trabalho será produzido em sala de aula. (Obs.: O professor poderá solicitar o término do trabalho em
casa, dependendo da disponibilidade de tempo e adequação dos conteúdos propostos).

 Leitura do livro "Campo Geral", de Guimarães Rosa (leitura
obrigatória da FUVEST 2024).  Iden�ficação de variações linguís�cas, em comparação com a norma
padrão da Língua Portuguesa.  Análise do sen�do dessas variantes.

Comparar o desenvolvimento embrionário dos vertebrados indicando mudanças evolu�vas e
relacionando-as com o nicho ecológico da espécie

Teoria, gráficos, fórmulas e lista de a�vidades -  LIVRO 1 - Modelos atômicos - Propriedades atômicas,
distribuição eletrônica e propriedades interatômicas – Classificação periódica dos elementos -
Propriedades da matéria - Separação de misturas - Massa atômica e molecular - Introdução à química
orgânica - Hidrocarbonetos de cadeia normal e ramificada.

Escolher uma modalidade espor�va, indicar e definir as capacidades �sicas envolvidas em sua prá�ca, de
acordo com os movimentos realizados, fundamentos, duração e espaço da compe�ção.
Fontes de consulta: Sites da internet, livros e revistas.

20/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023

27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

30/03/2023

31/03/2023

Tema: Democracia e República e seus dilemas.
1 - Pesquise a origem da democracia e da república e defina a caracterís�ca de ambas em sua origem.
2 - Explique com suas palavras os conceitos de democracia e república atualmente no Brasil.
3 - Opine sobre os pontos posi�vos e nega�vos da democracia ateniense.
4. Para você a democracia no Brasil é uma realidade ou utopia? Jus�fique sua resposta.

Ques�on words/pronouns

Trabalho em sala de aula - conforme proposto pelo professor.



TRABALHOS DO 1°BIMESTRE  
TURMA: 3°ANO B -

EM (Manhã)
DISCIPLINA DATA DE ENTREGA TEMA E ORIENTAÇÃO

Prá�ca Textual 

Sociologia 

História 

Matemá�ca 

Geografia 

Filosofia 

Inglês 

Física

Literatura 

Língua Portuguesa 

Biologia 

Química 

Educação Fisíca 

Os professores poderão dar orientações complementares em sala de aula. Tirem suas dúvidas com antecedência.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

O professor irá indicar em
quais aulas o trabalho será

realizado.

Tema: As cinco competências da Redação do ENEM
1ª etapa

2ª etapa

Criar uma Mapa Mental

Tema do Trabalho
1° Etapa

2° etapa 3° etapa

Criar um  Mapa Mental

Tema: 
Obje�vo

1ª etapa 2ª etapa
3ª etapa

Tema: Variantes linguís�cas. Etapas: 1.
2.
3.

Tema: Desenvolvimento embrionário

Título: (ESPORTE) X Capacidades �sicas

. Material de referência para a pesquisa: Manual de
Redação do Par�cipante, disponbilizado pelo INEP. : todos os alunos farão uma resenha sobre os
principais aspectos de cada uma das cinco competências da redação do ENEM. : a sala será
dividida em 5 grupos e cada grupo ficará responsável por propor uma aula sobre uma das competências.

: Destacando os eventos que contribuiram para o surgimento da Física social, logo
se transformando em Sociologia, com os Clássicos da Sociologia: Karl Marx, Weber  e Durkheim e
informando a contribuição de cada um destes pensadores

Lista de exercícios do conteudo do 1°Bimestre

: Conflitos do mundo globalizado
Desenvolvimento:  pesquisar uma série, filme ou história em quadrinho que mencione conflitos
entre nações,  fazer um breve resumo sobre o item escolhido,  criar um cronograma de
tempo sobre os principais paises emergentes apar�r de 1970 e qual a sua importância para a expansão da
globalização na atualidade.

: Destacando as principais contribuições para o surgimento da Filosofia/ Escolher
04 escolas pré-socrá�cas; informando suas caracterís�cas, e pesquisar 01 (um)  pensador de cada escola
com sua teoria e seus obje�vos

: escrever cinco diálogos curtos u�lizando Ques�on words, possessive adjec�ves e object
pronouns. : dar a definição de cinco Ques�on words; : explicar a diferença no uso dos
possessive adjec�ves e object pronouns; : criar cinco diálogos curtos, um para cada Ques�on
word escolhida, como no mínimo duas perguntas em cada diálogo e u�lizando ao menos um possessive
adjec�ve e/ou object pronon em cada diálogo.

Trabalho em sala de aula - conforme proposto pelo professor.

O trabalho será produzido em sala de aula. (Obs.: O professor poderá solicitar o término do trabalho em
casa, dependendo da disponibilidade de tempo e adequação dos conteúdos propostos).

 Leitura do livro "Campo Geral", de Guimarães Rosa (leitura
obrigatória da FUVEST 2024).  Iden�ficação de variações linguís�cas, em comparação com a norma
padrão da Língua Portuguesa.  Análise do sen�do dessas variantes.

Comparar o desenvolvimento embrionário dos vertebrados indicando mudanças evolu�vas e
relacionando-as com o nicho ecológico da espécie

Teoria, gráficos, fórmulas e lista de a�vidades -  LIVRO 1 - Modelos atômicos - Propriedades atômicas,
distribuição eletrônica e propriedades interatômicas – Classificação periódica dos elementos -
Propriedades da matéria - Separação de misturas - Massa atômica e molecular - Introdução à química
orgânica - Hidrocarbonetos de cadeia normal e ramificada.

Escolher uma modalidade espor�va, indicar e definir as capacidades �sicas envolvidas em sua prá�ca, de
acordo com os movimentos realizados, fundamentos, duração e espaço da compe�ção.
Fontes de consulta: Sites da internet, livros e revistas.

20/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023

27/03/2023

28/03/2023

29/03/2023

30/03/2023

31/03/2023

Tema: Democracia e República e seus dilemas.
1 - Pesquise a origem da democracia e da república e defina a caracterís�ca de ambas em sua origem.
2 - Explique com suas palavras os conceitos de democracia e república atualmente no Brasil.
3 - Opine sobre os pontos posi�vos e nega�vos da democracia ateniense.
4. Para você a democracia no Brasil é uma realidade ou utopia? Jus�fique sua resposta.

Ques�on words/pronouns


