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DOCUMENTO ORIENTADOR PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DO 

ENSINO MÉDIO/1º SEMESTRE - 2019 

 

Prezado Diretor (a), 

A Secretaria de Educação, Juventude e Esportes - Seduc apresenta o 

Documento Orientador para o Planejamento Pedagógico do Ensino Médio /1º Semestre - 

2019 conforme, a  Resolução nº 3 de 21 de novembro de 2018, que atualiza as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, a serem observadas pelos sistemas de ensino e 

suas unidades escolares na organização curricular, tendo em vista as alterações introduzidas 

na Lei nº 9.394/1996 (LDB) pela Lei nº 13.415/2017, atendendo os direitos e objetivos de 

aprendizagem instituídos nas dez Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular-

BNCC, sendo estas:  

1. valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

2. exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas; 

3. valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural; 

4. utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 

em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo; 

5. compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 

as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva; 

6. valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do 

trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade; 

7. argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 

direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta; 

8. conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 

autocrítica e capacidade para lidar com elas; 

9. exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
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valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza; 

10. agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários.” 

(Fonte: Base Nacional  Comum Curricular/ MEC/Brasil) 

 

Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio assegura no Art. 5º 

“O Ensino Médio em todas as suas modalidades de ensino e as suas formas de organização e 

oferta, além dos princípios gerais estabelecidos para a educação nacional, no art. 206 da 

Constituição Federal e no art. 3º da LDB, será orientado pelos seguintes princípios 

específicos: 

         I- formação integral do estudante, expressa por valores nos seus aspectos físicos, 

cognitivos e socioemocionais;  

II- projeto de vida como estratégia de reflexão sobrea trajetória escolar na 

construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante; 

III- pesquisa como prática pedagógica para inovação, criação e construção de 

novos conhecimentos.  

IV- respeito aos direitos humanos como direito universal;  

V- Compreensão da diversidade e realidade dos sujeitos, das formas de 

produção e de trabalho e das culturas; 

VI-  sustentabilidade ambiental; 

VII- integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da 

tecnologia e da cultura como valores educativos e pedagógicos e como base da proposta e do 

desenvolvimento curricular;  

VIII-  diversificação da oferta de forma a possibilitar múltiplas trajetórias por 

parte dos estudantes e a articulação dos saberes com o contexto histórico, econômico, social, 

científico, ambiental, cultural local e do mundo do trabalho;  

IX-  indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 

historicidade dos conhecimentos e dos protagonistas do processo educativo;  

X- indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem. 

( Fonte: Resolução nº 3 de 21 de novembro de 2018) 

Partindo dos princípios específicos citados, o planejamento pedagógico 

promove a integração curricular entre os objetos de conhecimento (conteúdos) e os diversos 

saberes considerando as realidades locais, regionais, bem como a transposição da teoria à 

prática. 

Cabe aqui ressaltar os conceitos e apontamentos relativos à Organização 

Curricular, de acordo as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, no Art. 

7º, parágrafos de 1º ao 5º orientam-se:  

“O currículo é conceituado como a proposta de ação educativa 

constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, 
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expressando-se por práticas escolares que se desdobram em torno de 

conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas relações sociais, 

articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o 

desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e 

socioemocionais”.  

§ 1º Atendidos todos os direitos e objetivos de aprendizagem 

instituídos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as instituições e 

redes de ensino podem adotar formas de organização e propostas de 

progressão que julgarem pertinentes ao seu contexto, no exercício de sua 

autonomia, na construção de suas propostas curriculares e de suas 

identidades.  

§ 2º O currículo deve contemplar tratamento metodológico 

que evidencie a contextualização, a diversificação e a transdisciplinaridade 

ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de 

saberes específicos, contemplando vivências práticas e vinculando a 

educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social e possibilitando o 

aproveitamento de estudos e o reconhecimento de saberes adquiridos nas 

experiências pessoais, sociais e do trabalho.  

§ 3º As aprendizagens essenciais são as que desenvolvem 

competências e habilidades entendidas como conhecimentos em ação, com 

significado para a vida, expressas em práticas cognitivas, profissionais e 

socioemocionais, atitudes e valores continuamente mobilizados, articulados 

e integrados, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 

exercício da cidadania e da atuação no mundo do trabalho.  

§ 4º Cada unidade escolar, em consonância com o sistema 

de ensino, deve estabelecer critérios próprios para que a organização 

curricular ofertada possibilite o desenvolvimento das respectivas 

competências e habilidades.  

§ 5º A organização curricular deve possibilitar contínuo e 

articulado aproveitamento de estudos e de experiências pessoais, sociais e 

do trabalho”. 

Nesse sentido, compreende-se que os Objetos de Conhecimento elencados no 

planejamento sejam abordados  na perspectiva da integração curricular, da 

interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade e da contextualização para propor possíveis 

resoluções para as  demandas da vida cotidiana,  para o pleno exercício da cidadania e  acesso 

ao mundo do trabalho,por meio das áreas de conhecimento e seus respectivos componentes 

curriculares, considerando as diversidades das juventudes  nas identidades biopsicossociais e 

digitais, especificamente relacionado a seus territórios.  

Dessa forma, propõe-se também enfatizar o princípio pedagógico da 

problematização das múltiplas dimensões que integram as identidades juvenis, usando como 

estratégia de reflexão-ação-reflexão, o Projeto de Vida dos estudantes, o qual precisa ser 
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desenvolvido de forma transversal, perpassando por todas as áreas de conhecimento e os 

componentes curriculares a partir da 1ª série do Ensino Médio. Assim, o planejamentopara ser 

significativo deve partir do Projeto de Vida como princípio específico assegurado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Art. 5º, inciso II e ter caráter coletivo. 

Considerando a proposta de planejamento tendo como elemento gerador o 

Projeto de Vida dos estudantes, que integra todas as áreas de conhecimento em seus 

componentes curriculares, valorizando o protagonismo, suas expectativas e visão de futuro, é 

essencial repensar o processo avaliativo. 

Assim encaminho (anexas) sugestões de materiais pedagógicos para subsidiar o 

Plano de Ensino do 1º e 2º bimestre, no ano letivo de 2019: 

Anexo I: Material do Projeto de Vida; 

Anexo II: Material de apoio dos componentes curriculares: 

 linguagens e suas tecnologias;  

 matemática e suas tecnologias; 

 ciências da natureza e suas tecnologias; 

 ciências humanas e sociais aplicadas. 

 

No reconhecimento da capacidade Técnica e Humana das Equipes Escolares e 

DREs, colocamo-nos a disposição por meio da Gerência de Ensino Médio. 

 

 

 

Equipe da Gerência de Ensino Médio
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ANEXO I- MATERIAL DOS COMPONENTES CURRICULARES 
 

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa e Literatura 
 

Os objetos de conhecimentos de Língua Portuguesa estão associadas a EIXOS, correspondentes a quatro tipos de práticas 

próprias dos diferentes usos da linguagem.  

LEITURA – desenvolver interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com textos escritos, orais e multissemióticos, visando 

sua compreensão e interpretação. O que é importante, por exemplo, para fruir esteticamente de textos literários ou para informar-se a 

respeito de temas sociais relevantes e poder discuti-los.  

PRODUÇÃO DE TEXTOS – desenvolver autoria (individual ou coletiva) de textos escritos, orais e multissemióticos, 

para, por exemplo, narrar fatos cotidianos de forma crítica, lírica ou bem-humorada em uma crônica, divulgar conhecimentos específicos 

por meio de uma reportagem etc.  

ORALIDADE – desenvolver práticas de linguagem que ocorrem em situação oral, com ou sem contato face a face, para, 

por exemplo, participar de webconferências profissionais, seminários escolares ou declamar poemas.  

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA – desenvolver análise e avaliação, durante leitura e produção de textos (orais, escritos e 

multissemióticos), das formas de composição dos textos, sua situação de produção, e seus efeitos de sentido, para, entre outras coisas, mobilizar 

conhecimentos ortográficos, sintáticos, discursivos etc. na produção de textos com significados mais precisos. 

Essas práticas, por sua vez, se inserem em cinco CAMPOS DE ATUAÇÃO, que apontam para a importância da 

contextualização do conhecimento escolar: campos da vida cotidiana (somente anos iniciais); campo artístico-literário; campo das 

práticas de estudo e pesquisa; campo jornalístico/midiático; campo de atuação na vida pública.(BNCC-Ensino  Médio) 

Nesse sentido, segue um quadro contendo links de endereços eletrônicos para subsidiar o trabalho do professor de Língua Portuguesa. 
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1ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

Leitura e Interpretação de texto  

• Literatura: O Auto da Barca do 

Inferno, de Gil Vicente  

• Dimensão social da linguagem: 

variação linguística  

• Teoria literária: conceito de Literatura  

• História da Literatura  

• A arte e a literatura  

• Texto literário e não literário 

(Denotação e conotação)  

• Fonética e Fonologia  

• Ortografia  

• Elementos de comunicação (Emissor, 

receptor, mensagem).  

• Funções da linguagem: emotiva, 

fática, referencial, conativa e 

metalinguística  

• Classe de palavra:Substantivo: função 

na construção de sentidos no texto. 

 

 

 

 

Atividades: 

Resumo e análise da obra literária  

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/gil-vicente-resumo-e-analise-de-auto-da-barca-do-

inferno/ 

 

Exercícios  

https://descomplica.com.br/blog/portugues/o-que-sao-variacoes-linguisticas/ 

https://www.stoodi.com.br/materias/gramatica/variacoes-linguisticas/exercicios/ 

https://www.soportugues.com.br/secoes/estil/estil13.php 

Portal da educacional 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/?nivel=em 

 

Banco de questões do ENEM 

https://enem.estuda.com/http://www.ebc.com.br/educacao/questoesenem 

 

 

 

 

 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/gil-vicente-resumo-e-analise-de-auto-da-barca-do-inferno/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/gil-vicente-resumo-e-analise-de-auto-da-barca-do-inferno/
https://descomplica.com.br/blog/portugues/o-que-sao-variacoes-linguisticas/
https://www.stoodi.com.br/materias/gramatica/variacoes-linguisticas/exercicios/
https://www.soportugues.com.br/secoes/estil/estil13.php
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/?nivel=em
https://enem.estuda.com/
https://enem.estuda.com/
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º 

Leitura e Interpretação de texto  

• Literatura: Odisseia-Alexandre Boide 

• Gêneros literários: Lírico, épico e 

dramático  

• Era medieval da literatura portuguesa: 

trovadorismo e humanismo  

• Classes de palavras: adjetivo, artigo, 

advérbio e sua função na construção 

de sentidos no texto  

• Acentuação gráfica  

• Pontuação  

• Vícios de linguagem 

A Odisseia - filme completo dublado 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=O4ee06zkLA0 

 

Aula no you tube sobre : trovadorismo e humanismo  

https://www.youtube.com/watch?v=ZVCXVyxwWf0 

 

Aula por meio de slides  

https://slideplayer.com.br/slide/50818/ 

 

Exercícios Vícios de Linguagens 

https://www.infoescola.com/portugues/vicios-de-linguagem/exercicios/ 

2ª SÉRIE 

1º 

Leitura e Interpretação de texto  

• Literatura: Til, de José de Alencar, 

Iracema, de José de Alencar, A 

Senhora, de José de Alencar  

• Romantismo no Brasil e em Portugal: 

características, principais autores e 

obras  

• 1ª geração: literatura e nacionalidade 

2ª geração: idealização, morte e 

paixão 3ª geração: a poesia social  

• Classes de palavra: Verbo do modo 

indicativo, subjuntivo e imperativo e 

os tempos verbais  
 

 

Exercícios sobre o Romantismo 

https://www.infoescola.com/livros/iracema/exercicios/ 

 

Exercícios sobre verbos 

https://www.infoescola.com/portugues/tempo-e-modo-verbal/exercicios/ 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/?nivel=em 

 

Banco de questões do ENEM 

https://enem.estuda.com/ 

http://www.ebc.com.br/educacao/questoesenem 

https://www.youtube.com/watch?v=O4ee06zkLA0
https://www.youtube.com/watch?v=ZVCXVyxwWf0
https://slideplayer.com.br/slide/50818/
https://www.infoescola.com/portugues/vicios-de-linguagem/exercicios/
https://www.infoescola.com/livros/iracema/exercicios/
https://www.infoescola.com/portugues/tempo-e-modo-verbal/exercicios/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/?nivel=em
https://enem.estuda.com/
http://www.ebc.com.br/educacao/questoesenem
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

• Formas nominais: infinitivo, gerúndio 

e particípio  

• A pontuação e seus efeitos de sentido 

no texto  

• Ortografia 

 

2º 

Leitura e Interpretação de texto:  

• Literatura: Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, de Machado de Assis, 

Dom Casmurro, de Machado de Assis, 

O cortiço, de Aluísio Azevedo  

• Realismo e Naturalismo no Brasil e 

em Portugal: características, principais 

autores e obras  

• Figuras de linguagem: comparação, 

metáfora, metonímia, personificação, 

antíteses  

• Colocação pronominal  

• A pontuação e seus efeitos de sentido 

no texto  

• Ortografia  

Análise do Livro dom Casmurro 

https://www.youtube.com/watch?v=ZedJydM67Co 

https://www.infoescola.com/livros/dom-casmurro/exercicios/ 

https://www.infoescola.com/literatura/generos-textuais/exercicios/ 

https://rachacuca.com.br/educacao/portugues/figuras-de-linguagem/ 

 

Banco de questões do ENEM 

https://enem.estuda.com/ 

http://www.ebc.com.br/educacao/questoesenem 

3ª SÉRIE 

1º 

Leitura e Interpretação de texto  

• Literatura: Vidas Secas, de Graciliano 

Ramos, Macunaíma, de Mário de 

Andrade  

• Pré-Modernismo: características, principais 
 

Assistir o filme Vidas Secas 

https://www.youtube.com/watch?v=Szre5iVqsrI 
 

Vídeo sobre Vanguardas européias 

https://www.youtube.com/watch?v=qW_EAxtT51I 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZedJydM67Co
https://www.infoescola.com/livros/dom-casmurro/exercicios/
https://www.infoescola.com/literatura/generos-textuais/exercicios/
https://rachacuca.com.br/educacao/portugues/figuras-de-linguagem/
https://enem.estuda.com/
http://www.ebc.com.br/educacao/questoesenem
https://www.youtube.com/watch?v=Szre5iVqsrI
https://www.youtube.com/watch?v=qW_EAxtT51I
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

autores e obras  

• A arte da Belle Éporque no Brasil  

• Vanguardas Europeias 

(Expressionismo, Dadaismo, 

Surrealismo, futurismo, cubismo)  

• Semana de Arte Moderna  

• Frase, oração e período.  

• Tipos de Sujeito e tipos de predicado  

• Objeto direto e indireto  

• Termos acessórios da oração (adj. 

Adnominal, adj. Adverbial e aposto e 

vocativo) 

Exercícios práticos 

https://www.todamateria.com.br/termos-acessorios-da-oracao/ 
 

Tipos de sujeito 
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/?nivel=em 

 

Banco de questões do ENEM 

https://enem.estuda.com/ 

http://www.ebc.com.br/educacao/questoesenem 

2º 

Leitura e Interpretação de texto  

• Literatura: Capitães da Areia, de Jorge 

Amado, Antologia Poética, de 

Vinícius de Moraes  

• Modernismo Português: 

características, principais autores e 

obras  

• Período Composto por Coordenação  

• Período Composto por Subordinação 

(substantivas, adjetivas e adverbiais) 

Podcast 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/literatura/conheca-a-poesia-de-vinicius-de-

moraes-em-antologia-poetica-ouca-o-podcast.htm 

 

Exercícios: 

https://www.todamateria.com.br/periodo-composto-por-coordenacao/ 

 

Banco de questões do ENEM 

https://enem.estuda.com/ 

http://www.ebc.com.br/educacao/questoesenem 

 

 

https://www.todamateria.com.br/termos-acessorios-da-oracao/
https://enem.estuda.com/
http://www.ebc.com.br/educacao/questoesenem
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/literatura/conheca-a-poesia-de-vinicius-de-moraes-em-antologia-poetica-ouca-o-podcast.htm
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/literatura/conheca-a-poesia-de-vinicius-de-moraes-em-antologia-poetica-ouca-o-podcast.htm
https://www.todamateria.com.br/periodo-composto-por-coordenacao/
http://www.ebc.com.br/educacao/questoesenem
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Redação 
 

1ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

Texto narrativo, descritivo, injuntivo  

• Modalidade formal e informal da 

Língua Portuguesa  

• As linguagens dos meios digitais  

• Tipos de discurso: discurso direto, 

discurso indireto, discurso indireto 

livre . 

• Os elementos da narrativa  

• Tipos de narrador  

• Proposta de redação narrativa e 

descritiva . 

• Reescrita da redação narrativa e 

descritiva . 

Professor de Redação poderá trabalhar  a parte da  proposta de Produção Textual do livro 

didático, articulando com os conteúdos do professor de Língua Portuguesa. 

 

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/03/09/texto-narrativo/ 

https://armazemdetexto.blogspot.com/2015/03/150-temas-de-redacao-para-o-ensino-medio.html 

https://marijanemartins.wordpress.com/2009/02/14/criterios-de-avaliacao-da-prova-de-narracao/ 

2º 

Texto narrativo, descritivo, injuntivo  

• Estrutura descritiva, injuntiva  

• Proposta de redação narrativa e 

descritiva . 

• Reescrita da redação narrativa e 

descritiva. 
 

http://oblogderedacao.blogspot.com/2012/05/temas-de-redacao-narrativa.html 

 

https://centrodeselecao.ufg.br/2014/preenchimento/sistema/provas_gabaritos/criterio-correcao-

prova-redacao.pdf 

2ª SÉRIE 

1º 

Texto narrativo, descritivo, injuntivo  

• Parágrafos ( frase, oração e período)  

 

 

Professor de Redação poderá trabalhar  a parte da  proposta de Produção Textual do livro 

didático, articulando com os conteúdos do professor de Língua Portuguesa. 

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/03/09/texto-narrativo/
https://armazemdetexto.blogspot.com/2015/03/150-temas-de-redacao-para-o-ensino-medio.html
https://marijanemartins.wordpress.com/2009/02/14/criterios-de-avaliacao-da-prova-de-narracao/
http://oblogderedacao.blogspot.com/2012/05/temas-de-redacao-narrativa.html
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

• A organização do texto narrativo  

• Os elementos da narrativa  

• Gêneros jornalísticos narrativos  

• Gêneros jornalísticos descritivos e 

injuntivos  

• Proposta de redação narrativa e 

descritiva  

• Reescrita da redação narrativa e 

descritiva 
 

https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/textos-jornalisticos-no-enem.htm 

Slides 

https://slideplayer.com.br/slide/355009/ 

https://marijanemartins.wordpress.com/2009/02/14/criterios-de-avaliacao-da-prova-de-narracao/ 

 

2º 

Texto dissertativo- argumentativo e 

expositivo  

• Dissertação expositiva  

• Tópico frasal, assunto, tema, título, 

tese  

• Tipos de argumentos argumentativos 

x expositivos  

• Parágrafo da Conclusão  

• Proposta de redação dissertativa-

argumentativa  

• Proposta de redação dissertação 

expositiva  

• Reescrita da redação dissertativa 

(conforme as competências de 

correção da redação do ENEM)  

• Reescrita da redação dissertativa 

expositiva 

 

http://oblogderedacao.blogspot.com/2012/05/temas-de-redacao-narrativa.html 

Correção 

 

https://centrodeselecao.ufg.br/2014/preenchimento/sistema/provas_gabaritos/criterio-correcao-

prova-redacao.pdf 

 

Manual do INEP 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao_

do_enem_2018.pdf 

 

https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/textos-jornalisticos-no-enem.htm
https://slideplayer.com.br/slide/355009/
https://marijanemartins.wordpress.com/2009/02/14/criterios-de-avaliacao-da-prova-de-narracao/
http://oblogderedacao.blogspot.com/2012/05/temas-de-redacao-narrativa.html
https://centrodeselecao.ufg.br/2014/preenchimento/sistema/provas_gabaritos/criterio-correcao-prova-redacao.pdf
https://centrodeselecao.ufg.br/2014/preenchimento/sistema/provas_gabaritos/criterio-correcao-prova-redacao.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao_do_enem_2018.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao_do_enem_2018.pdf
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3ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

Texto Dissertativo - Argumentativo  

• Paragrafação: Tópico frasal, assunto, 

tema, título, tese  

• Tipos de desenvolvimento: causa e 

consequência, autoridade, 

comparativos, exemplificações, 

citações  

• Proposta de redação dissertativa 

argumentativa  

• Reescrita da redação dissertativa 

argumentativa (conforme as 

competências de correção da redação 

do ENEM 

Professor de Redação poderá trabalhar a parte da proposta de Produção Textual do livro didático, 

articulando com os conteúdos de Língua Portuguesa.  

 

Banco de Redação 

https://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/ 

 

Manual do INEP 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao_

do_enem_2018.pdf 

 

2º 

Texto Dissertativo - Argumentativo  

• A produção de textos e o ENEM – 

Avaliação das competências  

• Coesão textual – uso adequado dos 

conectivos  

• Coerência textual  

• Proposta de redação dissertativa 

argumentativa  

• Reescrita da redação dissertativa 

argumentativa (conforme as 

competências de correção da redação 

do ENEM) 
 

Banco de Redação 

https://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/ 
 

Manual do INEP 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao_

do_enem_2018.pdf 

 

https://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao_do_enem_2018.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao_do_enem_2018.pdf
https://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao_do_enem_2018.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao_do_enem_2018.pdf
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Arte 
 

1ª SÉRIE 

BM 
OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

ESPERA-SE QUE O ESTUDANTE 

APRENDA A: 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

Arte na pré-história 

 

Perceber relações entre processos 

históricos e sociais de um período e as 

produções artísticas a ele associados.  
 

Compreender as produções artísticas 

como construções simbólicas geradas 

em diferentes culturas, carregadas de 

crenças, ideologias, imaginação e 

vivências desses povos.  
 

Reconhecer e valorizar o patrimônio 

histórico e artístico.  
 

Identificar, relacionar e compreender 

diferentes funções da arte, do trabalho e 

da produção dos artistas.  
 

Ler produções artísticas a partir da 

observação, narração, descrição, 

interpretação de imagens e objetos.  
 

Conhecer os elementos da linguagem 

visual, utilizando-os na composição e 

registros de pensamento e ideias sobre 

fatos do cotidiano.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=258

3 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 
 

Arte rupestre: brasileira e 

tocantinense 

 

http://projetodehistoriaanjodaguarda.blogspot.com/2009/02/historia-

da-arte-arte-rupestre.html 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 
 

Arte indígena: aspectos formais 

e simbólicos 

 

https://www.museudoindio.org.br/arte-indigena-pinturas-ceramicas-e-

plumagem/ 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=763 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 
 

Carnaval: origem 

 

https://brasilescola.uol.com.br/carnaval/historia-do-carnaval.htm 
 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/carnaval/as-origens-

carnaval.htm 
 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2583
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2583
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
http://projetodehistoriaanjodaguarda.blogspot.com/2009/02/historia-da-arte-arte-rupestre.html
http://projetodehistoriaanjodaguarda.blogspot.com/2009/02/historia-da-arte-arte-rupestre.html
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
https://www.museudoindio.org.br/arte-indigena-pinturas-ceramicas-e-plumagem/
https://www.museudoindio.org.br/arte-indigena-pinturas-ceramicas-e-plumagem/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=763
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
https://brasilescola.uol.com.br/carnaval/historia-do-carnaval.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/carnaval/as-origens-carnaval.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/carnaval/as-origens-carnaval.htm
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
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BM 
OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

ESPERA-SE QUE O ESTUDANTE 

APRENDA A: 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º 

Arte antiga: 

Egito 

 

Compreender as produções artísticas como 

construções simbólicas geradas em diferentes 

culturas, carregadas de crenças, ideologias, 

imaginação e vivências desses povos.  
 

Refletir sobre a história da humanidade a 

partir da sua arte e cultura.  
 

Identificar, relacionar e compreender 

diferentes funções da arte, do trabalho e da 

produção dos artistas.  
 

Reconhecer e valorizar o patrimônio histórico 

e artístico.  

 

Reconhecer os princípios básicos de 

composição visual e aplicá-los na composição e 

produção de mosaicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museudearteantiga.pt/sobre-o-museu/historia 

https://www.infoescola.com/artes/arte-egipcia/ 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/arte-egipcia.htm 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

5247 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5drOxfzSdSs 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 

https://www.museodelprado.es/ 
 

Arte antiga: 

Grécia 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=3

1968 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=9

66 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 

https://www.museodelprado.es/ 
 

Arte cristã primitiva 

 

https://www.arteducacao.pro.br/arte-crista-primitiva.html 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

8476 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 

https://www.museodelprado.es/ 

http://www.museudearteantiga.pt/sobre-o-museu/historia
https://www.infoescola.com/artes/arte-egipcia/
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/arte-egipcia.htm
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25247
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25247
https://www.youtube.com/watch?v=5drOxfzSdSs
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
https://www.museodelprado.es/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=31968
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=31968
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=966
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=966
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
https://www.museodelprado.es/
https://www.arteducacao.pro.br/arte-crista-primitiva.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28476
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28476
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
https://www.museodelprado.es/
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BM 
OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

ESPERA-SE QUE O ESTUDANTE 

APRENDA A: 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º Arte romana no oriente: 

arte bizantina 

 

 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

6642 

http://mosaicosdobrasil.tripod.com/ 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 

https://www.museodelprado.es/ 

2ª SÉRIE 

1º 

Linguagens artísticas: 

potencialidade e 

singularidade poética 

 

Expressar, representar ideias, emoções, 

sensações por meio de articulações de poéticas 

pessoais.  
 

Discorrer sobre a contribuição e o valor 

artístico das obras populares e eruditas.  
 

Reconhecer e testar técnicas de comunicação 

visual para a expressão de uma ideia em termos 

compositivos  
 

Reconhecer e valorizar o patrimônio histórico 

e artístico.  
 

Experimentar e conhecer materiais, 

instrumentos e procedimentos artísticos em artes 

visuais, de modo a utilizá-los em trabalhos 

pessoais.  
 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

061 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

 

Análise formal e 

interpretativa, definindo 

conceitos 

 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 

 

Leitura e interpretação 

de imagens – produção 

artística 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7

65 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?

select_action=&co_obra=51464 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 

 
 

Carnaval: influência 

africana e europeia 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26642
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26642
http://mosaicosdobrasil.tripod.com/
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
https://www.museodelprado.es/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2061
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2061
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=765
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=765
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=51464
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=51464
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
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BM 
OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

ESPERA-SE QUE O ESTUDANTE 

APRENDA A: 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

 Reconhecer os princípios básicos de 

composição visual e aplicá-los a pintura  

 

Vivenciar atividades de produção, participação e 

apreciação de cultura.  

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=760 

http://unegroriodejaneiro.blogspot.com/2012/02/historia-do-carnaval-

brasil-e.html 

http://www.aticaeducacional.com.br/htdocs/secoes/festas.aspx?cod=2

78 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

 

2º 

Arte no século XIX 

 

Romantismo 

Romantismo no Brasil: 

Vitor Meirelles 

 

 

Discutir o conceito de arte e apresentar a 

produção artística como resultado do diálogo 

com o contexto histórico e social.  
 
 

 

Entender a produção artística como 

representação de sentimentos, ideias e 

acontecimentos vividos por sujeitos singulares, 

em diálogo com seu contexto.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=407

50 
 

https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-

registrar-e-romantizar-um-fato.htm 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g5uqGcd6mBk 
 

http://www.guiafloripa.com.br/victormeirelles/ 
 

https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-

registrar-e-romantizar-um-fato.htm 

http://www.historiadasartes.com/ 

https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 

 

 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=760
http://unegroriodejaneiro.blogspot.com/2012/02/historia-do-carnaval-brasil-e.html
http://unegroriodejaneiro.blogspot.com/2012/02/historia-do-carnaval-brasil-e.html
http://www.aticaeducacional.com.br/htdocs/secoes/festas.aspx?cod=278
http://www.aticaeducacional.com.br/htdocs/secoes/festas.aspx?cod=278
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40750
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40750
https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-registrar-e-romantizar-um-fato.htm
https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-registrar-e-romantizar-um-fato.htm
https://www.youtube.com/watch?v=g5uqGcd6mBk
http://www.guiafloripa.com.br/victormeirelles/
https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-registrar-e-romantizar-um-fato.htm
https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-registrar-e-romantizar-um-fato.htm
http://www.historiadasartes.com/
https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
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Realismo 

Realismo no Brasil: Almeida 

Júnior 

 

Vivenciar atividades de produção, 

participação e apreciação de cultura.  

 

 

 

Desenvolver habilidade crítica para a 

leitura de obras de arte.  

 

 

 

 

Expressar, representar ideias, 

emoções, sensações por meio de 

articulações de poéticas pessoais.  
 

Discorrer sobre a contribuição e o 

valor artístico das obras populares e 

eruditas. 
 

Vivenciar atividades de produção, 

participação e apreciação de cultura 

visual e sonora.  
 

Experimentar e conhecer materiais, 

instrumentos e procedimentos artísticos 

em artes visuais, de modo a utilizá-los 

em trabalhos pessoais.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

4375 
 

https://www.google.com/search?q=Caipira+picando+fumo&tbm=is

ch 

https://www.google.com/search?hl=pt-

BR&tbs=isch:1&q=o+descanso+do+modelo&oq=&tbm=isch 

http://www.historiadasartes.com/ 

https://www.algosobre.com.br/literatura/realismo.html 

https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-

romantismo-e-realismo-comparando-estilos.htm 

https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 

Impressionismo 

Impressionismo no Brasil: 

Eliseu Visconti 

https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-

impressionismo-e-pos-impressionismo.htm 

 

https://www.google.com.br/search?hl=es&source=hp&q=quadros+

de+claude+monet&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&cad=h 

https://www.youtube.com/watch?v=O9ZlbcCj1n4 

 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&client=firefox-

a&rls=org.mozilla:pt-

BR:official&gbv=2&tbs=isch:1&q=site+de+obras+de+Monet&btnG

=Pesquisar&oq=&tbm=isch 

https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24375
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24375
https://www.google.com/search?q=Caipira+picando+fumo&tbm=isch
https://www.google.com/search?q=Caipira+picando+fumo&tbm=isch
https://www.google.com/search?hl=pt-BR&tbs=isch:1&q=o+descanso+do+modelo&oq=&tbm=isch
https://www.google.com/search?hl=pt-BR&tbs=isch:1&q=o+descanso+do+modelo&oq=&tbm=isch
http://www.historiadasartes.com/
https://www.algosobre.com.br/literatura/realismo.html
https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-romantismo-e-realismo-comparando-estilos.htm
https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-romantismo-e-realismo-comparando-estilos.htm
https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-impressionismo-e-pos-impressionismo.htm
https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-impressionismo-e-pos-impressionismo.htm
https://www.google.com.br/search?hl=es&source=hp&q=quadros+de+claude+monet&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&cad=h
https://www.google.com.br/search?hl=es&source=hp&q=quadros+de+claude+monet&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&cad=h
https://www.youtube.com/watch?v=O9ZlbcCj1n4
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pt-BR:official&gbv=2&tbs=isch:1&q=site+de+obras+de+Monet&btnG=Pesquisar&oq=&tbm=isch
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pt-BR:official&gbv=2&tbs=isch:1&q=site+de+obras+de+Monet&btnG=Pesquisar&oq=&tbm=isch
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pt-BR:official&gbv=2&tbs=isch:1&q=site+de+obras+de+Monet&btnG=Pesquisar&oq=&tbm=isch
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pt-BR:official&gbv=2&tbs=isch:1&q=site+de+obras+de+Monet&btnG=Pesquisar&oq=&tbm=isch
https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
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Neoclassicismo 

Neoclassicismo no Brasil 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UqEs3TOMBWE 

https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-

neoclassicismo.htm 

 

http://www.historiadasartes.com/ 

https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 

 

Paisagem sonora do século XIX: 

apreciação 

https://www.infoescola.com/musica/historia-da-musica/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tEaszpaFr3w 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/1502

1/open/file/tvcabrasilidade_chorinho_alta.avi?sequence=1 

 

3ª SÉRIE 

1º 

Arte no século XX: Vanguardas 

artísticas e europeias 

 

Expressar, representar ideias, 

emoções, sensações por meio de 

articulações de poéticas pessoais.  
 

Discorrer sobre a contribuição e o 

valor artístico das obras populares e 

eruditas. 
 

Reconhecer e testar técnicas de 

comunicação visual para a expressão de 

uma ideia em termos compositivos. 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

6361 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/ 

Fauvismo http://enciclopedia.itaucultural.org.br/ 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

8457 

https://www.suapesquisa.com/biografias/henri_matisse.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UqEs3TOMBWE
https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-neoclassicismo.htm
https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-neoclassicismo.htm
http://www.historiadasartes.com/
https://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
https://www.infoescola.com/musica/historia-da-musica/
https://www.youtube.com/watch?v=tEaszpaFr3w
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/15021/open/file/tvcabrasilidade_chorinho_alta.avi?sequence=1
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/15021/open/file/tvcabrasilidade_chorinho_alta.avi?sequence=1
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26361
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26361
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28457
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28457
https://www.suapesquisa.com/biografias/henri_matisse.htm
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Expressionismo 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer e valorizar o patrimônio 

histórico e artístico.  

 

 

Reconhecer os princípios básicos de 

composição visual e aplicá-los a pintura  

Identificar a relação entre forma e cor 

nas obras de arte locais e regionais e 

internacionais. 

 

 

Aprender e identificar todo material 

visual elementar do mundo da natureza 

e do mundo que criamos.  

 

 

 
 

Desenvolver habilidade crítica para a 

leitura de obras de arte.  

Identificar a relação entre forma e cor 

nas obras de arte locais e regionais  

 

Discutir o conceito de arte e 

apresentar a produção artística como 

resultado do diálogo com o contexto 

histórico e social.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

6361 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/ 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=4

1494 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1

4521 

 

https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-seculo-

20/expressionismo/ 

 

Cubismo 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=4

1537 

http://1.bp.blogspot.com/-

HpDQNsNO7kk/TrGNEi0iM4I/AAAAAAAAA2g/eEM_vEeRejc/s160

0/ZF5NnFow3pjkawnK6e4d.jpg 

http://bertdekkers.nl/klassiek/stravinsky_bestanden/strav_gleizes.jp

g 

https://www.artexpertswebsite.com/pages/artists/artists_l-

z/picabia/Picabia_Udnie1913.jpg 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/cubismo.htm 

https://www.suapesquisa.com/picasso/ 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26361
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26361
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41494
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41494
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14521
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14521
https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-seculo-20/expressionismo/
https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-seculo-20/expressionismo/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41537
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41537
http://1.bp.blogspot.com/-HpDQNsNO7kk/TrGNEi0iM4I/AAAAAAAAA2g/eEM_vEeRejc/s1600/ZF5NnFow3pjkawnK6e4d.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-HpDQNsNO7kk/TrGNEi0iM4I/AAAAAAAAA2g/eEM_vEeRejc/s1600/ZF5NnFow3pjkawnK6e4d.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-HpDQNsNO7kk/TrGNEi0iM4I/AAAAAAAAA2g/eEM_vEeRejc/s1600/ZF5NnFow3pjkawnK6e4d.jpg
http://bertdekkers.nl/klassiek/stravinsky_bestanden/strav_gleizes.jpg
http://bertdekkers.nl/klassiek/stravinsky_bestanden/strav_gleizes.jpg
https://www.artexpertswebsite.com/pages/artists/artists_l-z/picabia/Picabia_Udnie1913.jpg
https://www.artexpertswebsite.com/pages/artists/artists_l-z/picabia/Picabia_Udnie1913.jpg
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/cubismo.htm
https://www.suapesquisa.com/picasso/
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Futurismo 

 

Compreender e refletir as diferentes 

experiências estéticas do mundo 

moderno e contemporâneo.  
 

Experimentar e produzir diferentes 

materiais e técnicas artísticas.  
 

Entender a produção artística como 

representação de sentimentos, ideias e 

acontecimentos vividos por sujeitos 

singulares, em diálogo com seu 

contexto.  
 

Vivenciar atividades de produção, 

participação e apreciação de cultura 

visual e sonora.  
 

Experimentar e conhecer materiais, 

instrumentos e procedimentos artísticos 

em artes visuais, de modo a utilizá-los 

em trabalhos pessoais.  

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

6361 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

6247 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/ 

Dadaísmo 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

6361 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=4

0616 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

2582 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/ 

Surrealismo 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2636

1 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2497

2 

http://www.mutiraodesociologia.com.br/?p=457 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1871 

https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-

movimento-surrealista.htm 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-

ensinar/planos-de-aula/cinema-e-educacao-nise-o-coracao-da-loucura/ 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/ 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26361
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26361
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26247
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26247
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26361
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26361
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40616
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40616
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22582
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22582
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26361
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26361
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24972
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24972
http://www.mutiraodesociologia.com.br/?p=457
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1871
https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-movimento-surrealista.htm
https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-movimento-surrealista.htm
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-educacao-nise-o-coracao-da-loucura/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-educacao-nise-o-coracao-da-loucura/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
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Releituras de obras de arte  http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

6361 

http://www.pinturabrasileira.com.br/ 

http://www1.cultura.mg.gov.br/ 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-

ensinar/planos-de-aula/releitura-de-obras-de-arte-mona-lisa-e-o-

sorriso-da-turma/ 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7

35 

http://info.geekie.com.br/tecnologias-digitais-ensino-de-artes/ 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/ 
 

Paisagem sonora do sec. XX 

 

 

 

 

 

https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40520/1/01d18t

05.pdf 

https://jornalggn.com.br/noticia/a-musica-nacional-e-internacional-

no-brasil-do-seculo-xx/ 

https://www.youtube.com/watch?v=B5lLGYuVaaI 

https://www.youtube.com/watch?v=5URYyhi3LqI 

https://www.youtube.com/watch?v=X5-rDnm3ZGQ 

https://www.youtube.com/watch?v=u3hEbiAC6Dg 

https://www.youtube.com/watch?v=dCeQZzG2TvI 

https://www.youtube.com/watch?v=hnEBukiUs8M 

https://www.youtube.com/watch?v=3nwTd_WXa-I 
 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26361
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26361
http://www.pinturabrasileira.com.br/
http://www1.cultura.mg.gov.br/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/releitura-de-obras-de-arte-mona-lisa-e-o-sorriso-da-turma/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/releitura-de-obras-de-arte-mona-lisa-e-o-sorriso-da-turma/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/releitura-de-obras-de-arte-mona-lisa-e-o-sorriso-da-turma/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=735
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=735
http://info.geekie.com.br/tecnologias-digitais-ensino-de-artes/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40520/1/01d18t05.pdf
https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40520/1/01d18t05.pdf
https://jornalggn.com.br/noticia/a-musica-nacional-e-internacional-no-brasil-do-seculo-xx/
https://jornalggn.com.br/noticia/a-musica-nacional-e-internacional-no-brasil-do-seculo-xx/
https://www.youtube.com/watch?v=B5lLGYuVaaI
https://www.youtube.com/watch?v=5URYyhi3LqI
https://www.youtube.com/watch?v=X5-rDnm3ZGQ
https://www.youtube.com/watch?v=u3hEbiAC6Dg
https://www.youtube.com/watch?v=dCeQZzG2TvI
https://www.youtube.com/watch?v=hnEBukiUs8M
https://www.youtube.com/watch?v=3nwTd_WXa-I
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  https://www.youtube.com/watch?v=B5lLGYuVaaI 

https://www.passeiweb.com/estudos/musica/impressionismo 

https://www.passeiweb.com/estudos/musica/nacionalismo 

https://www.passeiweb.com/estudos/musica/influencias_jazzisticas 

https://www.passeiweb.com/estudos/musica/expressionismo 

https://musicas-e-livros10.webnode.com/musica/breve-historia-da-

musica/musica-do-seculo-xx-de-1900-em-diante/ 

http://ofascinanteuniversodamusica.blogspot.com/2010/07/musica-

do-seculo-xx.html 

https://www.youtube.com/watch?v=H682mczLXUY 

https://www.youtube.com/watch?v=W5OA_6wbt58 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

6994 

 

Escola de samba: tambor de 

crioula, jongo, roda de samba, 

frevo, forró 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaColecaoAula.html

?id=322 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

3449 

https://www.youtube.com/watch?v=P3h_EzTXcLw 
http://50anosdetextos.com.br/1983/clara-nunes-muito-mais-do-

que-uma-cantora-de-samba/ 
http://www.portalsaofrancisco.com.br/turismo/cultura-africana 
https://www.youtube.com/watch?v=Yw5L5exltgU 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2

6994 
http://www.sambacarioca.com.br/sambistas.html 

https://www.youtube.com/watch?v=B5lLGYuVaaI
https://www.passeiweb.com/estudos/musica/impressionismo
https://www.passeiweb.com/estudos/musica/nacionalismo
https://www.passeiweb.com/estudos/musica/influencias_jazzisticas
https://www.passeiweb.com/estudos/musica/expressionismo
https://musicas-e-livros10.webnode.com/musica/breve-historia-da-musica/musica-do-seculo-xx-de-1900-em-diante/
https://musicas-e-livros10.webnode.com/musica/breve-historia-da-musica/musica-do-seculo-xx-de-1900-em-diante/
http://ofascinanteuniversodamusica.blogspot.com/2010/07/musica-do-seculo-xx.html
http://ofascinanteuniversodamusica.blogspot.com/2010/07/musica-do-seculo-xx.html
https://www.youtube.com/watch?v=H682mczLXUY
https://www.youtube.com/watch?v=W5OA_6wbt58
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26994
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26994
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaColecaoAula.html?id=322
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaColecaoAula.html?id=322
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23449
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23449
https://www.youtube.com/watch?v=P3h_EzTXcLw
http://50anosdetextos.com.br/1983/clara-nunes-muito-mais-do-que-uma-cantora-de-samba/
http://50anosdetextos.com.br/1983/clara-nunes-muito-mais-do-que-uma-cantora-de-samba/
http://www.portalsaofrancisco.com.br/turismo/cultura-africana
https://www.youtube.com/watch?v=Yw5L5exltgU
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26994
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26994
http://www.sambacarioca.com.br/sambistas.html
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BM 
OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

ESPERA-SE QUE O ESTUDANTE 

APRENDA A: 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

  http://dicionariompb.com.br/lundu/dados-artisticos 

http://dicionariompb.com.br/modinha/dados-artisticos 

http://dicionariompb.com.br/maxixe/dados-artisticos 

http://dicionariompb.com.br/tango-brasileiro/dados-artisticos 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=52822 

https://movimentoculturalgaia.wordpress.com/2009/09/01/forro/ 

https://www.youtube.com/watch?v=miOlLzPPcoc 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23478 

https://www.youtube.com/watch?v=SRCjJBusmfw&feature=related 

https://www.youtube.com/watch?v=q76DHuGunJg&feature=related 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20310 

2º 

 

Modernismo Europeu 

 

Modernismo no Brasil – Semana 

de Arte Moderna 

Compreender e refletir as diferentes 

experiências estéticas do mundo 

moderno e contemporâneo.  

 

Experimentar e produzir diferentes 

materiais e técnicas artísticas.  

 

Aprender e identificar todo material 

visual elementar do mundo da natureza 

e do mundo que criamos 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26247 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1364 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/ 

http://marmel-ton-marmel.blogspot.com/2012/02/semana-de-arte-

moderna-13-de-fevereiro.html 

 

Abstracionismo 

 

http://mestres.folha.com.br/pintores/18/ 

http://www.casadacultura.org/arte/Artigos_o_que_e_arte_definicoe

s/gr01/O_que_e_arte_abstrata.html 

http://www.casadacultura.org/arte/arte_digital/angel_estevez/arte_d

igital_angel_estevez_idx.html 

https://arteref.com/arte/artistas-brasileiros-arte-abstrata/ 

https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-

abstracionismo-sensivel.htm 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16018 
 

http://dicionariompb.com.br/lundu/dados-artisticos
http://dicionariompb.com.br/modinha/dados-artisticos
http://dicionariompb.com.br/maxixe/dados-artisticos
http://dicionariompb.com.br/tango-brasileiro/dados-artisticos
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=52822
https://movimentoculturalgaia.wordpress.com/2009/09/01/forro/
https://www.youtube.com/watch?v=miOlLzPPcoc
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23478
https://www.youtube.com/watch?v=SRCjJBusmfw&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=q76DHuGunJg&feature=related
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20310
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26247
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1364
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://marmel-ton-marmel.blogspot.com/2012/02/semana-de-arte-moderna-13-de-fevereiro.html
http://marmel-ton-marmel.blogspot.com/2012/02/semana-de-arte-moderna-13-de-fevereiro.html
http://mestres.folha.com.br/pintores/18/
http://www.casadacultura.org/arte/Artigos_o_que_e_arte_definicoes/gr01/O_que_e_arte_abstrata.html
http://www.casadacultura.org/arte/Artigos_o_que_e_arte_definicoes/gr01/O_que_e_arte_abstrata.html
http://www.casadacultura.org/arte/arte_digital/angel_estevez/arte_digital_angel_estevez_idx.html
http://www.casadacultura.org/arte/arte_digital/angel_estevez/arte_digital_angel_estevez_idx.html
https://arteref.com/arte/artistas-brasileiros-arte-abstrata/
https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-abstracionismo-sensivel.htm
https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/artes-abstracionismo-sensivel.htm
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16018
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APRENDA A: 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º 

Instalações, esculturas, 

intervenções e objetos 

 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1

9876 

http://www.nupea.fafcs.ufu.br/pesquisa04.htm 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=5

304 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=5

296 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19876
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19876
http://www.nupea.fafcs.ufu.br/pesquisa04.htm
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=5304
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=5304
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=5296
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=5296
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Educação Física 
 

1ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

Conceito de atividade física e aptidão 
física. 
A Importância da atividade física para 
uma vida saudável.   

1. Sugere-se planos de aulas sobre a temática, que podem ser adaptados, de acordo com a realidade 

da escola e necessidades dos estudantes, para a reflexão a respeito de suas atitudes de vida ativa ou 

sedentária e da importância da atividade física para uma vida saudável. 
 

 - Atividades físicas e qualidade de vida. Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=53043. 
 

2. Sugere-se o acesso ao Blog: 

 -    Educação Física no CEM Castro Alves. Márcio Ricardo. Disponível em: 

https://esportecastroalves.blogspot.com/p/1-ano_31.html. 
 

O professor Márcio Ricardo apresenta textos sobre o conceito de atividade física e aptidão física e 

a importância da atividade física para uma vida saudável, que podem ser discutidos com os 

estudantes. 

 

3. Essa discussão pode ser realizada de forma dinâmica, utilizando jogos e as sensações corporais 

provocadas por eles para discutir as temáticas e atividades de grupos, conforme sugestões a seguir:  
 

- 25 dinâmicas pedagógicas para grupos. Disponível em: https://historiadigital.org/atividades/25-

dinamicas-pedagogicas-para-grupos/ 

 

4. Anexo I – Atividades cooperativas, de socialização e inclusão. 

O material apresenta exemplos de jogos que podem ser utilizados para dinamizar as aulas, sendo 

que alguns podem ser realizados dentro da sala, com as cadeiras dispostas em círculo, como na 

atividade do repolho, que é indicada para discussão e reflexão dinamizada das temáticas das aulas. 
 

 
 

 
 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=53043
https://esportecastroalves.blogspot.com/p/1-ano_31.html
https://historiadigital.org/atividades/25-dinamicas-pedagogicas-para-grupos/
https://historiadigital.org/atividades/25-dinamicas-pedagogicas-para-grupos/
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

Jogos e Brincadeiras;  

Brincadeira como uma invenção humana;  

Jogos Pré Desportivos. 

 

1. Planos de aulasdestinados ao Ensino Fundamental que podem ser adaptados ao Ensino Médio: 

- Compartilhando Brincadeiras. Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22684 

 

- Jogos e brincadeiras populares: encontro de duas gerações (Aula 2) 

Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16052 

2. Anexo II – Atividades pré-desportivas – Disponíveis em: 

http://www.cdof.com.br/aulas25.htm#8.  

3. Refletir durante os jogos e brincadeiras sobre “a brincadeira como uma invenção humana” 

presente na sociedade desde os primórdios.  

“O brincar é uma atividade fundamental presente em todas as culturas, e é objeto de estudo em 

várias áreas do conhecimento. O historiador holandês Johan Huizinga destaca em sua obra Homo 

Ludens, de 1938, a importância da brincadeira na cultura e afirma que “é no jogo e pelo jogo que a 

civilização surge e se desenvolve” (Huizinga, 1999, p. 1)2 . Trata-se de uma afirmação radical, que 

concebe a brincadeira como fundante e permanente na vida cultural” (Sekkel, 2016). 

 

Imagem corporal e distúrbio de imagem.  

Desvios comportamentais: anorexia, 

bulimia, vigorexia, esteróides e 

anabolizantes. 

1. Plano e aula. Mídia e imagem corporal 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20267 

O plano busca construir coletivamente um conceito de imagem corporal, identificar métodos 

ginásticos e relacionar a influência da mídia com a imagem corporal dos dias atuais. Pode ser 

adaptado com imagens de personalidades ligadas aos jovens da atualidade.   

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22684
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16052
http://www.cdof.com.br/aulas25.htm#8
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20267
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

 2. Plano de aula: Transtornos Alimentares: Conversando sobre Bulimia e Anorexia Nervosa. 

Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18920 

 

A aula apresenta o Vídeo sobre anorexia e Bulimia que podem colaborar para a discussão do tema. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SmJVODCQdKo. 

3. Plano de aula: Corpo saudável versus corpo belo: os anabolizantes. Disponível em:  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22361 

 

2º 

Nutrição: carboidratos, proteínas, 

gorduras, fibras e vitaminas.  

 

1. Complementando os distúrbios de imagem e desvios comportamentais, os estudantes podem 

discutir textos sobre a nutrição e sua relação com os exercícios físicos e realizar a partir das reflexões 

a seguinte atividade:  
 

Campo minado da nutrição   

- Providenciar um dado gigante de E.V. A. ou papelão, etc. 

- Elaborar perguntas, de preferência relacionando a alimentação com a prática corporal: Segue 

exemplos de perguntas de forma simplificada, mas é importante salientar que as questões devem ser 

de acordo com o contexto e aprendizagem dos alunos. 

- Desenhar um percurso no chão com números e interrogações 

Descrição da atividade: 

- Dividir os participantes em duas equipes 

-Cada equipe irá escolher um participante para percorrer o percurso 

-A equipe joga o dado. O número que sair é o número de casas que ela andará no percurso. Se cair 

em uma interrogação, terá que responder a uma pergunta, com ajuda do grupo. Se acertar, continua o 

percurso; senão volta duas casas. E assim sucessivamente até chegar ao final. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18920
https://www.youtube.com/watch?v=SmJVODCQdKo
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22361
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2º 

 Sugestão de pergunta:  

Quais destes alimentos é fonte de energia para a realização de exercício físico? 

A)Macarrão    B)carne 

FONTE: Programa indústria saudável: portfólio de serviços do lazer ativo / SESI. Departamento 

Nacional. - Brasília, 2008. Adaptado. 
 

2. Planos de aulas: Suplementação alimentar e exercício físico. Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=52001. 

São apresentadas seis aulas das quais podem ser escolhidas as que melhor se adéquam à realidade 

da sua unidade escolar, se considerar pertinente. 

Atletismo:  

Corridas rasas e de fundo  

Saltos em distância e em altura  

Arremessos  

Principais provas olímpicas  

Campeões olímpicos  

Regras oficiais  

Treinamentos intervalados 

1. Sugestões de textos sobre o atletismo e vídeos sobre a modalidade. Disponível em: 

http://educadorfisico.wordpress.com/category/atletismo. 

 

2. Acesso as informações sobre origem, provas, regras, dentre outras características do atletismo, 

no site da Confederação Brasileira de Atletismo: http://www.cbat.org.br/cbattv.asp 

 

 

 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=52001
http://educadorfisico.wordpress.com/category/atletismo
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Sugestão- Atividades cooperativas, de socialização e inclusão 

                                                                                                                                                                       Luciana Pegoraro Penteado Gândara, 2019 

01) Oi!  

Material: cd e som 

Procedimento: 

Andar pelo espaço, movimentar-se no ritmo da música, 

cada vez que o professor disser OI, tocar o colega com o corpo da 

forma que desejar. 

 

Atividade vivenciada no Curso Educação Física na 

Escola – Dos movimentos do corpo ao corpo em movimento - Antônio 

Luiz Ferreira Bahia, ENAF, 2006. 

02) Repolho criativo 

Materiais: Música, uma bola de papel em formato de repolho, no 

qual cada folha apresenta frases de um texto, figuras variadas de objetos, 

animais, pessoas ou nomes de filmes, músicas, ou ainda  uma tarefa a ser 

realizada. 

Procedimento: 

Em círculo, os alunos sentados ou em pé dançando.  

Toca-se uma música com ritmo alegre, enquanto o repolho passa 

de mão em mão, como na batata quente. 

Quando a música para, o aluno que estiver com o repolho retira 

uma folha, lendo a frase ou descobrindo qual a tarefa, música, filme ou 

imagem que deve representar através de mímica.  

Obs: O professor deve ter cuidado ao escolher as imagens para 

que o objetivo da atividade seja alcançado, sem constrangimento dos 

participantes. 

 

Elaboração: Luciana Pegoraro Penteado Gândara. 

03) Um garotinho chamado amor 

Material: um cartaz ou quadro com os comandos 

Procedimento: Fazer gestos cada vez que na história 

aparecer as palavras:  

Paz- aperto de mão 

Amor- um abraço 

Garra- troca de lugar ou união ao centro 

04) ZIP, ZAP OU ZOP 

Material: um cartaz ou quadro com os comandos. 

ZIP - dizer o próprio nome 

ZAP - dizer o nome de quem está do lado direito 

ZOP - dizer o nome de quem está do lado esquerdo 

ZIP, ZAP E ZOP - trocar de lugar 

Procedimento: 

Os participantes podem estar em círculo e em lugares 
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Sorriso- gargalhada 

Bem vindo- bater palmas 

Era uma vez um garotinho chamado Amor. 

O AMOR sonhava sempre com a paz. Em um certo dia 

descobriu que a vida só teria sentido, quando ele descobrisse a PAZ e 

foi justamente nesse dia que o AMOR saiu a procurar a PAZ. 

Chegando ao colégio onde estudava, encontrou os seus 

amigos que tinham um SORRISO nos lábios e foi nesse momento que o 

AMOR começou a perceber que o SORRISO dos amigos transmitia a 

PAZ, pois sentiu que a PAZ existe no interior de cada um de nós, basta 

saber dar um SORRISO. 

E nesse momento com os seus pensamentos, a turma 

gritou bem forte: 

AMOR, AMOR!!! Você encontrou a PAZ que 

procuravas? 

AMOR respondeu com muita GARRA:Sim, encontrei a 

PAZ, pois ela existe em cada um de nós, basta saber dar um 

SORRISO.Então traga a PAZ, o SORRISO e a GARRA para junto de 

nós, dê um SORRISO bem bonito e SEJAM BEM VINDOS. 

Fonte: ALVES, Dilma. Dinâmica de grupo. Disponível 

em: http://dilmaalves.blogspot.com/2008/09/dinmica-de-grupo-o-

garotinho-chamado.html.Acesso em 07 de fevereiro de 2010. 

demarcados ou até mesmo em sala de aula, sentados em suas cadeiras. 

Todos devem se apresentar para os colegas que estão ao lado, 

dizendo o nome. 

Ao sinal dado, cada participante deve seguir o comando da 

palavra ZIP, ZAP OU ZOP. 

O professor pode iniciar deixando que todos falem o nome 

dos colegas ao mesmo tempo e depois interpelar os alunos individualmente, 

o aluno que errar pode ir para o centro comandar o jogo. Lembre-se que os 

alunos podem criar outras regras para o jogo. 

 

 

Atividade vivenciada na Capacitação de Educação Física 

Adaptada para professores do Ensino Regular. SEDUC -TO, 2002. 

 

 

 

05) Cadeira livre 

 Procedimento: 

Cadeiras são dispostas em círculo e todos os 

participantes sentam-se voltados para o interior do círculo, ficando uma 

cadeira vazia. 

Ao iniciar, a cadeira vazia deve ser ocupada pelo 

06) Pegador 

  

  

Formação: o espaço é dividido em quatro e todos os alunos 

estão espalhados pelo espaço. 

Procedimento: 

http://dilmaalves.blogspot.com/2008/09/dinmica-de-grupo-o-garotinho-chamado.html.Acesso
http://dilmaalves.blogspot.com/2008/09/dinmica-de-grupo-o-garotinho-chamado.html.Acesso
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participante que estiver à direita da cadeira, o mais rápido possível. O 

participante que conseguir sentar-se diz em voz alta: Eu sentei! Sobra 

então uma nova cadeira livre que será ocupada pela pessoa que estava 

ao lado do 1º participante a se movimentar. Esse, ao sentar, diz em voz 

alta: No jardim! Na seqüência, sobra outra cadeira livre que será 

ocupada pelo participante que estava ao lado daquele que se 

movimentou. Esse, por sua vez, completa a frase dizendo: Com meu 

amigo...!(dizer o nome da pessoa escolhida). A pessoa chamada é 

escolhida aleatoriamente, sendo qualquer pessoa do círculo. Esta pessoa 

deverá ir o mais depressa possível até a cadeira e sentar. Dessa forma, a 

cadeira em que essa pessoa estava sentada ficará livre, o que possibilita 

o início de um novo ciclo: “Eu sentei, no jardim, com meu amigo...”. 

Obs: A atividade pode ser realizada em círculo, com os 

participantes em pé e bem juntinhos, deixando um espaço entre dois 

participantes. 

Fonte: Fábio Brotto, 1997 (Com adaptações). 

O professor é o pegador e só pode pegar quem estiver no 

mesmo retângulo que ele. 

Quem for pego fica fora dos retângulos. 

Se essas pessoas que estão fora tocarem em quem está dentro, 

elas devem trocar de lugar. 

O professor deve pedir aos alunos para conversarem sobre o 

enunciado para em conjunto entenderem a atividade. Este procedimento é 

importante para que a autonomia dos alunos seja estimulada. 

 

Atividade vivenciada no Curso Educação Física na Escola – 

Dos movimentos do corpo ao corpo em movimento - Antônio Luiz Ferreira 

Bahia, ENAF, 2006. 

07) Cadeiras cooperativas ou jornais cooperativos 

Materiais: som, cd e cadeiras ou jornais. 

Procedimento: 

As cadeiras ou jornais estão dispostos próximos umas 

das outras conforme o número de participantes. 

Ao iniciar a música todos os participantes começam a 

rodar em volta das cadeiras ou dos jornais, acompanhando o ritmo da 

música. 

Ao parar a música todos devem sentar ou subir nos 

jornais. 

O professor retira uma das cadeiras ou jornal e a música 

continua com todos rodando. 

08) Os círculos amigos 

Materiais: som, cd  

Procedimento: 

Forme dois círculos concêntricos, com os integrantes do 

círculo de dentro olhando para os integrantes do círculo de fora, formando 

pares. 

Ao som de uma música* um círculo desloca-se rodando para 

a direita e o outro para a esquerda, de mãos dadas (o que facilita a 

participação de alunos com deficiência visual) 

Ao parar a música os integrantes param a frente de um 

companheiro e cumprimentam-se, seguindo as instruções do mediador: com 

as mãos, com um abraço, com os pés, com os joelhos**, etc. 



 
Praça dos Girassóis, Palmas-TO – CEP: 77003-910 | +55 63 3218-1400 | www.seduc.to.gov.br 

 

Linguagens e suas Tecnologias – Educação Física 
 

34 
 

Ao parar a música todos têm que sentar ou subir e para 

isto devem arrumar estratégias para resolver o problema. 

O jogo prossegue e se o grupo for grande pode retirar 

mais de uma cadeira/jornal de cada vez, para que o jogo não demore 

demais e a motivação seja mantida. 

No final ficará uma só cadeira/jornal onde todos terão 

que sentar.  

Obs: Se o grupo for grande pode-se também dividi-lo 

em dois subgrupos e proceder da mesma forma. Ao parar o grupo da 

direita senta nas cadeiras/jornais da esquerda e o da esquerda senta nas 

cadeiras/jornais da direita.  

 

SOLER, Reinaldo. Brincando e Aprendendo com os 

jogos cooperativos/Reinaldo Soler. - Rio de Janeiro:2º 

edição:Sprint,2008.  

Adaptado por Luciana Pegoraro Penteado Gândara. 

A cada cumprimento os círculos rodam novamente, dançando 

ao som da música, e uma nova forma de cumprimentar é sugerida quando a 

música pára. 

*Ao trabalhar os jogos africanos usar música de capoeira; 

 ** Ou com movimentos de capoeira que conhecem. 

 

 

09) Escultor e Escultura 

Procedimento: Grupo de dois alunos. Um é a argila 

ficando imóvel e deixando-se ser moldado pelas mãos do escultor, que 

pode mudar a posição corporal do colega. Trocam-se as funções.  

 

Fonte: BREGOLATO, Roseli Aparecida. Cultura 

corporal do jogo.São Paulo: Ícone, 2005. 

 

 

 

10) Proteja sua garrafa 

Procedimento:  

A sala é dividida em trios, cada um recebe uma garrafa 

descartável. 

Os trios espalham-se pelo espaço colocando as garrafas no 

chão. 

Todos os trios irão jogar futsal e a meta da atividade é 

derrubar as garrafas dos colegas, sem esquecer de proteger a própria garrafa. 

Os alunos que tem a garrafa derrubada continuam na 

atividade tentando derrubar as garrafas dos colegas 
 

Atividade vivenciada no Curso para oficineiros do Programa 

Escola Aberta em Palmas -TO– MEC, 2008. 
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11) Atividade 1: Interação  

Local: Sala de aula 

Materiais: Som e CD com músicas com ritmos variados. 

Procedimento: Os alunos são divididos em duplas, um 

dos alunos da dupla é vendado e o outro é o condutor.  

A atividade inicia com os alunos videntes apresentando 

o espaço aos colegas que estão sendo conduzidos, caminhando 

lentamente pelo espaço.  

Ao som de músicas com ritmos variados, dos mais 

lentos aos mais agitados, todos se movimentam, dançam em dupla, em 

grupos maiores, sem e com elementos, como fitas de papel crepom e 

balões. Trocam-se a funções. 

 

Atividade vivenciada no Curso de Formação em Ensino 

de Educação Física do 6º ao 9º ano - Ana Cristina de Araújo, PAIDÉIA 

–UFRN, 2009. 

Adaptada por Luciana Pegoraro Penteado Gândara. 

 

12)Atividade 3: Capoeira Educacional 

Ginga em Equipe  

Local: Sala de aula 

Materiais: Som e CD com músicas de capoeira. 

Procedimento: O grupo forma duplas de mãos dadas, todos 

gingando sem parar, ao som de uma música de capoeira; ao sinal do 

facilitador devem formar trios, a um novo sinal quartetos e assim 

sucessivamente, até formarem uma grande roda de mãos dadas; todo o grupo 

ginga como se fosse um coração que pulsa no mesmo ritmo; incentivar os 

alunos a gingarem individualmente; quando eles desejarem fazer a roda de 

capoeira. 

A roda permanece e ao som de uma música calma todos se 

dão as mãos e gingam vagarosamente. 

 

Fonte: SOLER, Reinaldo. Educação física: uma abordagem 

cooperativa/Reinaldo Soler,- Rio de Janeiro:Sprint,2006.   
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2ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

Hipertensão Arterial:  

Causas  

Sintomas  

Tratamento  

 

Musculação:  

Força e Resistência muscular  

Hipertrofia muscular  

Exercícios aeróbios e anaeróbios  

Testes motores: força, velocidade e 

agilidade 

 

1. Texto que aborda a definição da temática:   
Hipertensão Arterial – introdução. Disponível em: 
https://www.abcdasaude.com.br/nefrologia/hipertensao-arterial-pressao-alta. 
2. Sugere-se o acesso ao Blog: 
 - Educação Física no CEM Castro Alves. Márcio Ricardo. Disponível em: 

https://esportecastroalves.blogspot.com/p/2-ano_31.html 
O professor Márcio Ricardo apresenta textos sobre a hipertensão arterial, suas causas, sintomas e 

tratamentos.  
Ao refletir sobre os textos, é importante ressaltar a necessidade de se ter uma vida saudável, 

mantendo o peso adequado, bons hábitos alimentares e praticando atividade física regularmente. 
3. Pode-se conjugar a temática da hipertensão arterial à prática dos exercícios aeróbicos e 

anaeróbicos, também objeto de conhecimento desse bimestre, motivando os estudantes para a prática 
de exercícios físicos regulares, introduzindo também a importância da musculação para o aumento 
da força e resistência muscular. 

As temáticas podem ser discutidas em rodas de conversas após a realização de atividades práticas. 
4. Plano de aula: Ginástica de Academia – Musculação. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19797. 

2ª 

Ginástica Formativa 
 /Corretiva/Compensação:  
Prevenção  
Hábitos posturais  
 

1. Ginástica Laboral: benefícios e desafios para uma prática eficaz. Disponível em: 
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacaofisica/ginastica-laboral-beneficios-

e-desafios-para-uma-pratica-eficaz/16935. 
O texto apresenta dentre outras informações a história da ginástica laboral e suas modalidades que 

podem contribuir no entendimento da importância da Ginástica Laboral corretiva e de compensação 
para uma vida saudável.  

2. Plano de aula: Ginástica Laboral. 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19799 
Desvios Posturais (escoliose, cifose e lordose): 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/desvios-posturais.htm. 

https://www.abcdasaude.com.br/nefrologia/hipertensao-arterial-pressao-alta
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19797
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacaofisica/ginastica-laboral-beneficios-e-desafios-para-uma-pratica-eficaz/16935
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacaofisica/ginastica-laboral-beneficios-e-desafios-para-uma-pratica-eficaz/16935
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º 

Vôlei de Praia: 

Elementos técnicos, sistemas coletivos;  

Sistema de jogo;  

Evolução e atualidades;  

Regras oficiais.  

1.Vídeos: http://voleidepraiatv.cbv.com.br/ 

2. Planos de aulas a serem adaptados para o Ensino Médio. Voleibol de praia: de pé na 

areia!Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19250. 

Vôlei de Praia. Disponível: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20717. 

 Jogos Cooperativos/ Inclusão 1. Plano de aula indicado para o Ensino Fundamental, que pode ser adaptado para o Ensino 

Médio: Brincadeiras sem limites II 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16091 
 

2. Plano de aula: Competir ou Cooperar: Eis a Questão!Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=6840 

3. ANEXO I: Jogos Cooperativos 

4. BRITO, Cristiane Pereira. Competir ou cooperar: eis a questão. In: Educação Física. Ensino 

Médio. Curitiba: SEED-PR,2006. Disponível em: 

www.seed.pr.gov.br.../frmresultadoBuscaLivro.php. 

Sugere-se que o professor converse com os alunos sobre a importância da Educação Física e 

realize atividades cooperativas para socialização do grupo. O professor pode selecionar atividades 

para serem realizadas no início de todas as aulas como forma de acolher e motivar o grupo para a 

aula. 

5. Anexo II: Atividades cooperativas, de socialização e inclusão. 

http://voleidepraiatv.cbv.com.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16091


 
Praça dos Girassóis, Palmas-TO – CEP: 77003-910 | +55 63 3218-1400 | www.seduc.to.gov.br 

 

Linguagens e suas Tecnologias – Educação Física 
 

38 
 

Sugestão-Jogos Cooperativos 

“Participamos de um grande desafio quando propomos atividades cooperativas. Primeiro, por serem atividades que não necessitam de 

materiais caros; segundo porque se investe em mudanças de atitudes e aquisição de novos valores sociais” (Soler, 2006, p.109). 
 

1-Passeando de avião... 

Objetivos: Interagir com os colegas; 

                   Desenvolver a expressão corporal;  

                   Permitir a expressão por meio da escrita, do desenho e da mímica; 

                   Desenvolver o respeito a si e ao outro. 
 

Material: Folhas e canetas coloridas ou lápis de cores; som, CD 

Formação: Livre ocupando todo espaço disponível. 

 Procedimento: 

1. Cada pessoa deve confeccionar um avião com uma folha de papel, escrever seu nome nesse avião e circular o nome.  

2. Depois devem lançar o avião para o meio da roda e dançar pelo espaço, quando a música parar pegar um avião qualquer voltar para 

o seu lugar e escrever o seu nome nesse avião e não circular. Lançar novamente ao centro da roda. Repetir essa tarefa umas 4 vezes.  

3.  Escrever um objeto que tem em supermercado, depois o nome de um filme e para finalizar uma palavra de 3 letras.  

4. Solicitar que cada um pegue um avião qualquer e tente fazer com que o colega que encontrar pelo caminho adivinhe o objeto que 

está no avião, o nome do filme e a palavra de 3 letras (fazer tudo com mímica e a palavra deve ser escrita com o corpo). 

5.  No final, pedir às pessoas que procurem o piloto do avião e entregue o mesmo para ele, dando um abraço nesse amigo (o piloto é o 

nome circulado).  

Depois que todos estiverem com o seu avião pedirem para descobrir quem são os seus passageiros. Cada aluno vai tentar convencer os 

passageiros a deixar de ganhar o jogo para viajar no seu avião, dando-lhe a vitória.  Lembrando que ninguém pode utilizar da força, nem pegar no outro, 

apenas convencer utilizando seu poder de sedução ou persuasão. 

Variação:  

1. Disponibilizar canetas coloridas ou lápis de cor aos alunos.   

2. Fazer o avião. Ao invés de escrever o nome no avião, fazer um desenho preferido em uma de suas partes. 

3. A atividade prossegue como na descrição anterior, mas sempre ao invés de escrever o nome, os alunos devem fazer o mesmo 

desenho e para finalizar encontrar os colegas que tem os desenhos no avião que o aluno pegou por último e convencê-los de voar na sua companhia. 
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Fonte: Curso Jogos Cooperativos: Vem Ser e Vem Ser para cooperar - 7º Encontro Nacional de Atividade Física.Professor Luiz Roberto 
Pinto Meneses (Didiu). Belo Horizonte - MG, 2010. Adaptado por Luciana Pegoraro e Soraia Tomaz. 

 

2-Jogo dos nomes  
Objetivos: Despertar a atenção e a integração.  
Procedimento: Várias rodas e cada uma com uma pessoa no meio. Primeiro todos devem se apresentar para que todos decorem o nome de 

seus companheiros. O jogo começa com a pessoa que está no meio indicando alguém da roda para falar o nome de um colega. Quem está no meio deve 
encostar-se à pessoa citada antes que ela aponte e fale o nome de outra pessoa. Se quem estiver no meio tocar na pessoa citada antes dela apontar e falar o 
nome de outro companheiro, ou caso a pessoa escolhida aponte para a pessoa errada, essa vai para o centro da roda dar seqüência no jogo e quem estava 
no centro da roda fica livre.  

*Fonte: Curso Jogos Cooperativos: Vem Ser e Vem Ser para cooperar - 7º Encontro Nacional de Atividade Física.Professor Luiz Roberto 
Pinto Meneses (Didiu). Belo Horizonte - MG, 2010. 

 

*3-Jogo dos três animais 
Objetivos: Despertar a atenção, a socialização, a descontração e a consciência corporal. 
Procedimento: Idem ao anterior, só que quem está no meio da roda aponta para algum companheiro e diz o nome de um dos 3 animais 

(macaco, girafa ou elefante), nesse momento a pessoa apontada deve imitar o animal citado e o colega do lado deve executar a tarefa estipulada pelo 
recreador, quem erra vai para o meio da roda dar seqüência ao jogo, e caso mais de uma pessoa erre esses devem tirar par ou ímpar para ver quem vai ao 
centro da roda. 

Tarefas:  
MACACO = Quem for chamado coloca uma mão na cabeça e outra na barriga, e os colegas do lado colocam a mão no ombro dessa 

pessoa. 
GIRAFA = Quem for chamado levanta os dois braços e os colegas do lado colocam as mãos no joelho desse aluno.  
ELEFANTE = Quem for chamado faz a tromba e os colegas do lado fazem as orelhas nesse colega. 
 

*4-Jogo do baralho 
Objetivos: Desenvolver o esquema corporal, a consciência do corpo e as possibilidades de expressão por meio dele; 
       Conhecer e vivenciar manifestações artísticas e culturais; 
                  Perceber sua corporeidade, suas emoções e sensibilidade por meio do contato corporal e saudações;   
                  Compreender a importância dos valores para a vida em sociedade. 
 

 



 
Praça dos Girassóis, Palmas-TO – CEP: 77003-910 | +55 63 3218-1400 | www.seduc.to.gov.br 

 

Linguagens e suas Tecnologias – Educação Física 
 

40 
 

Material: cartas de baralho com manifestações artísticas na parte de cima, saudações na parte de baixo, partes do corpo na lateral e valores 

na outra lateral. 

Procedimento: (Os alunos recebem cartas de baralho e dançam pela quadra. Quando a música parar o professor passa algumas tarefas, 

todos devem dançar cumprindo tarefas que estão escritas nas cartas). 

1) Na parte de cima das cartas, ex: poesia, piada, tango, samba, valsa, etc.  

2)O professor fala um número e esse é a quantidade de pessoas que os alunos devem cumprimentar seguindo o comando da parte de baixo 

da carta (ex: beijo, abraço, olá, oi, como vai? 

3)Os alunos devem formar dupla e dançar com as partes do corpo encostadas (partes do corpo estão escritas na lateral da carta).  

4) Formar grupos pelas suas palavras (amizade, felicidade, vida, força e união), que estão escritas na outra lateral da carta. A tarefa é fazer 

uma estatua que represente a palavra do grupo e construir uma frase sobre o significado da mesma para aquele grupo. A estatua deve ter 3 níveis de altura 

e 2 pessoas devem estar totalmente fora do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1-Manifestações 
Artísticas 

2- Saudações 3- Partes do corpo 4-Valores 

Poesia Abraço Mão Força 
Piada Beijo Pé União  
Tango Aperto de mão Tornozelo Amizade 
Samba Oi Peito Felicidade 
Valsa Olá!  Bumbum Vida 
Bolero Como vai? Cabeça Respeito 
Forró  Orelha Justiça 
Musica  Costas Solidariedade 
Axé  Joelho Ética 
Xaxado  Coxa Educação 
Dança de rua  Braço Verdade 
Bumba meu boi  Cotovelo Paz 
Maracatu  Dedo Harmonia 
Carimbo  Ombro Companheirismo 
Catira  Nariz Não Violência 
Funk  Barriga Amor 
Salsa  Boca Igualdade 
Calypso  Olho Consciência 
Xote  Pescoço Honestidade 
Vanerão  Orelha Tolerância 
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*5- Cabelo" ou "Cabeludo" 
“Fazer e compreender significam integrar, em educação motora, as ações do intelecto com as ações da prática corporal. O vivido é 

imaginado, refletido, e o refletido é transformado em expressões corporais” (FREIRE, 1995, p. 44). 
Objetivos: Desenvolver a concentração, a consciência e o esquema corporal. 
Procedimento: Essa atividade não necessita de divisão de equipes. É muito parecida com a famosa "Morto Vivo", são as mesmas regras, 

muda somente as palavras, ou seja, ao invés de você falar "Morto" e "Vivo", você irá falar "Cabelo" ou "Cabeludo".  
Cabelo: Todos os participantes deverão colocar a mão na cabeça; 
Cabeludo: Todos os participantes deverão tirar a mão da cabeça e elevar os braços.  
Uma variação para deixar a atividade um pouco mais difícil é colocar mais nomes além de "Cabelo" e "Cabeludo": 
Pipoca: Os participantes deverão dar um salto, estender os braços e as pernas e dar um grito bem alto dizendo: "PÁ";  
Panela de Pressão: Os participantes deverão colocar um dedo bem em cima e no meio da cabeça, dar um giro e imitar o barulho de uma 

panela de pressão. Além de Variação: "Morto", "Vivo", "Duro" e "Mole". E o que sua imaginação mandar. 
 

 6- PEGADORES COOPERATIVOS 
*6.1. Gavião 
Objetivos: Aluno ser capaz de: - Orientar-se pelo espaço e tempo: perceber diferentes distâncias, direções e velocidade. 
-Movimentar-se usando a habilidade motora: correr, flexionar, abaixar, levantar,  
Procedimento: 
Um pintinho em cima do telhado levou um tombo e caiu no chão, quebrou a asa quebrou o bico foi pro hospital tomar injeção, cuidado 

muito cuidado, cuidado com o gavião, cuidado muito cuidado, cuidado com o gavião. 
Para não ser pego você deve abraçar o colega, quando for pego fique parado e faça posição do braço como uma concha, até que alguém 

lhe encontre, passe por entre seus braços e lhe salve com um beijo. 
 

*6.2. Arrastão 
 Objetivos: Aluno ser capaz de: - Movimentar-se usando habilidades motoras: correr, lançar e receber; 
- Orientar-se no espaço e tempo: perceber diferentes distâncias, direções e velocidade. 
Procedimento: 
Alguns pegadores (dois a dois) correm ligados em forma de corrente por um barbante (seguram nas pontas do barbante) e quem for pego 

vai para corrente salvando um dos dois pegadores. Um aluno está com uma bola e não pode ser pego, pois é considerado policial e deve lançar a bola 
para quem está em risco, para transformar esse em policial.  
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*6.3. Pegador do splach 

Objetivos: Aluno ser capaz de: - Movimentar-se usando habilidades motoras: correr, lançar e receber; 

- Orientar-se no espaço e tempo: perceber diferentes distâncias, direções e velocidade; 

- Perceber a corporeidade, emoções e sensibilidade por meio do toque. 

Procedimento: 

 Um pegador com uma bola nas mãos, e só poderá pegar os colegas encostando a bola, não podendo joga - lá. Para não ser pego deverá 

abraçar outro colega que está livre no máximo 3 segundos. Quem for colado, deverá unir as mãos com os braços esticados à frente do corpo, gritando 

“SPLACH” e algum colega deve entrar entre seus braços para salvá-lo com um beijinho no rosto. 

 
*6.4. Pegador de corrente com bola 

Objetivos: Aluno ser capaz de: - Movimentar-se usando habilidades motoras: correr, lançar e receber; 

- Orientar-se no espaço e tempo: perceber diferentes distâncias, direções e velocidade; 

Procedimento: 

Um pegador com uma bola e várias duplas de mãos dadas espalhadas pela quadra. O pegador deverá encostar a bola em uma dupla. 

Quando isso ocorrer, essa dupla deverá soltar as mãos e ajudar a pegar. Após esse momento ninguém mais poderá correr com a bola nas mãos, e sim 

tentar pegar os outros passando a bola e encostando-se às duplas. 

 
7. JOGOS VARIADOS (SE VIRA NOS TRINTA): 

7.1. Jogo do 1,2,3  

Formar duplas, um de frente para o outro brincar de contar de 1 até 3, alternadamente. Depois de um tempo, pedir para substituir o número 

1 por um movimento. Depois pedir para substituir o número 2 por outro movimento. E por fim o número 3. Depois contar 1,2,3 e 3,2,1. 

 

7.2. Corrida da confiança 

 Formar vários grupos pela quadra e cada um determinar o seu espaço para executar a corrida. Primeiro cada elemento do grupo deverá 

experimentar correr de olhos abertos pelo espaço determinado observando o número de passadas e velocidade. Depois colocar uma pessoa na 

extremidade contrária e fazer a corrida de olhos fechados. 
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8. JOGOS DE CONCENTRAÇÃO: 
8.1.Água, fogo e bombeiro = (contando uma historia do incêndio e os alunos fazem gestos quando aparece uma das palavras: bate palma, 

estala os dedos e imita o bombeiro).  
 

8.2. Pum, desce = toda vez que o professor falar “PÁ” levantar as duas mãos e colocar na orelha e toda vez que falar “DESCE” os alunos 
devem descer as mãos. 

 

9. Pebolim Humano  
“Todas as modalidades esportivas podem e devem ser transformadas, criando-se, a partir delas, um esporte a todos, com foco maior na 

cooperação” (Soler, 2006, p. 73). 
Objetivo: Integrar-se ao meio social; 
                 Desinibir e descontrair o grupo; 
                 Desenvolver habilidades motoras, tais como andar, correr, saltar, desviar, etc. 
Material: Duas cordas finas e compridas e bola. 
Procedimento: O grupo será dividido em duas equipes, cada equipe segurando ao longo da corda, menos os dois goleiros. 
 O objetivo de cada equipe será fazer gols na equipe contrária que tentará evitar, Só que ninguém poderá soltar das cordas. Caso isto 

ocorra, será falta para a outra equipe. 
SOLER, Reinaldo. Educação Física: uma abordagem cooperativa. Rio de Janeiro: Sprint, 2006,p.76. 
 

10.Proteja sua garrafa 
Procedimento:  
1- A sala é dividida em trios, cada um recebe uma garrafa descartável. 
2- Os trios espalham-se pelo espaço colocando as garrafas no chão. 
3- Todos os trios irão jogar futsal e a meta da atividade é derrubar as garrafas dos colegas, sem esquecer de proteger a própria garrafa. 
4- Os alunos que tem a garrafa derrubada continuam na atividade tentando derrubar as garrafas dos colegas 
Atividade vivenciada no Curso para oficineiros do Programa Escola Aberta em Palmas -TO– MEC, 200 
 

11. Cabo da paz   
“O conteúdo lutas nos leva a obter determinados benefícios, tais como: consciência corporal, percepção do outro, autoconfiança, 

concentração, aumento da empatia, desenvolvimento de habilidades motoras e capacidades físicas, respeito- mútuo e socialização” Soler, 2006, p. 97. 
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Objetivos: Integrar-se ao meio social    
Reforçar o trabalho em grupo 
Discutir valores 
Material: Uma corda resistente 
Procedimento: Dois grupos, cada um segurando em uma das pontas da corda, no centro da corda uma bandeira.  
Assim como no cabo de guerra tradicional, os grupos tentam puxar a corda para o seu lado, só que o objetivo do jogo é equilibrar as forças 

de tal maneira que um grupo não consiga puxar o outro.  
Durante o jogo, um jogador de um lado da corda, sentindo que a outra equipe está perdendo, passa para o outro lado e equilibra o jogo, 

tornando os dois grupos num só. 
SOLER, Reinaldo. Educação Física: uma abordagem cooperativa. Rio de Janeiro: Sprint, 2006, p. 98. 
 

12. Escultura e artistas 
“O toque carrega significados diferentes para cada uma das pessoas. Apesar de ser algo concreto, em cada uma das peles o tocar e o ser 

tocado é carregado de lembranças e significados que podem ser bons caso tenha vivenciado toques agradáveis ou podem ser carregados de sensações 
negativas, caso as lembranças do toque estejam relacionadas á violência, abuso, desprezo ou indiferença “(Montagu, 1988 apud Terra, 2010, p. 12). 

Objetivo: Perceber a corporeidade, emoções e sensibilidade por meio do toque.   
Esta atividade deve ser realizada quando o professor perceber que os estudantes estão preparados para tratar o corpo do outro com carinho 

e respeito, o que no ambiente escolar é um desafio, mas é possível de ser conquistado.     
 Procedimento: Formar várias duplas e o aluno número um será a estátua e o número dois será o artista. Sugerir que transforme a estátua 

em uma obra de arte, e depois sair passeando pelo museu modificando as obras dos outros. Voltar a sua e verificar como ficou. Depois inverter os papéis. 
Variações: 
a) O mesmo jogo, porém a estátua estará de olhos fechados e não deverá saber quem é o seu artista. Após a obra ficar pronta a estátua 

deverá sentir a sua formação, isto é, ter a consciência da sua posição corporal, para depois com os olhos abertos procurar o seu artista que estará na 
mesma formação que colocou a sua estátua. 

b) Em outro momento, com os olhos fechados o aluno que será moldado irá através do tato reconhecer o seu escultor (artista), após a 
escultura ser concluída todos artistas ficarão em um espaço na mesma posição (ex: todos de braços cruzados – esta informação somente será passada aos 
artistas), o professor pede pra que cada escultura identifique seu artista. As esculturas ficarão surpresas ao se depararem com os artistas na mesma 
posição, pois sua primeira atitude é procurar uma pessoa com a sua posição, como todos estão com os braços cruzados, utilizarão da memória tátil para 
lembrarem as características do seu artista. 
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Fonte: Curso Jogos Cooperativos: Vem Ser e Vem Ser para cooperar - 7º Encontro Nacional de Atividade Física. Professor Luiz Roberto 

Pinto Meneses (Didiu). Belo Horizonte - MG, 2010. 

 

13. Trenzinho Bum  

Objetivo: Conhecer os colegas; 

Desenvolver a criatividade e a expressão corporal.  

Procedimento: 

Fazer um trenzinho, o primeiro vai fazendo a coreografia e os outros seguem fazendo o movimento parecido, quando falar bum, todos 

abaixam e o primeiro passa por cima apresentando o seu nome, em seguida o trenzinho continua, e o primeiro participante “dirige” o trenzinho. 

Fonte: Atividades recreativas: Curso de Jogos Cooperativos com professor Didiu – Belo Horizonte-MG. 
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Sugestões-Atividade cooperativas, de socialização e inclusão 
 

01) Oi!  

Material: cd e som 

Procedimento: 

Andar pelo espaço, movimentar-se no ritmo da música, cada 

vez que o professor disser OI, tocar o colega com o corpo da forma que 

desejar. 

 

Atividade vivenciada no Curso Educação Física na Escola – 

Dos movimentos do corpo ao corpo em movimento - Antônio Luiz Ferreira 

Bahia, ENAF, 2006. 

02) Repolho criativo  

 Materiais: Música, uma bola de papel em formato de 

repolho, no qual cada folha apresenta frases de um texto, figuras variadas 

de objetos, animais, pessoas ou nomes de filmes, músicas, ou ainda  uma 

tarefa a ser realizada. 

Procedimento: 

Em círculo, os alunos sentados ou em pé dançando.  

Toca-se uma música com ritmo alegre, enquanto o repolho 

passa de mão em mão, como na batata quente. 

Quando a música para, o aluno que estiver com o repolho 

retira uma folha, lendo a frase ou descobrindo qual a tarefa, música, filme 

ou imagem que deve representar através de mímica.  

Obs: O professor deve ter cuidado ao escolher as imagens 

para que o objetivo da atividade seja alcançado, sem constrangimento dos 

participantes. 
 

Elaboração: Luciana Pegoraro Penteado Gândara. 

03) Um garotinho chamado amor 

Material: um cartaz ou quadro com os comandos 

Procedimento: Fazer gestos cada vez que na história 

aparecer as palavras:  

Paz- aperto de mão 

Amor- um abraço 

Garra- troca de lugar ou união ao centro 

Sorriso- gargalhada 

Bem vindo- bater palmas 

Era uma vez um garotinho chamado Amor. 

04) ZIP, ZAP OU ZOP 

Material: um cartaz ou quadro com os comandos. 

ZIP - dizer o próprio nome 

ZAP - dizer o nome de quem está do lado direito 

ZOP - dizer o nome de quem está do lado esquerdo 

ZIP, ZAP E ZOP - trocar de lugar 
 

Procedimento: 

Os participantes podem estar em círculo e em lugares 

demarcados ou até mesmo em sala de aula, sentados em suas cadeiras. 
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O AMOR sonhava sempre com a paz. Em um certo dia 
descobriu que a vida só teria sentido, quando ele descobrisse a PAZ e foi 
justamente nesse dia que o AMOR saiu a procurar a PAZ. 

Chegando ao colégio onde estudava, encontrou os seus 
amigos que tinham um SORRISO nos lábios e foi nesse momento que o 
AMOR começou a perceber que o SORRISO dos amigos transmitia a PAZ, 
pois sentiu que a PAZ existe no interior de cada um de nós, basta saber dar 
um SORRISO. 

E nesse momento com os seus pensamentos, a turma gritou 
bem forte: 

AMOR, AMOR!!! Você encontrou a PAZ que procuravas? 
AMOR respondeu com muita GARRA:Sim, encontrei a 

PAZ, pois ela existe em cada um de nós, basta saber dar um 
SORRISO.Então traga a PAZ, o SORRISO e a GARRA para junto de nós, 
dê um SORRISO bem bonito e SEJAM BEM VINDOS. 

 

Fonte: ALVES, Dilma. Dinâmica de grupo. Disponível em: 
http://dilmaalves.blogspot.com/2008/09/dinmica-de-grupo-o-garotinho-
chamado.html.Acesso em 07 de fevereiro de 2010. 

Todos devem se apresentar para os colegas que estão ao lado, 

dizendo o nome. 

Ao sinal dado, cada participante deve seguir o comando da 

palavra ZIP, ZAP OU ZOP. 

O professor pode iniciar deixando que todos falem o nome 

dos colegas ao mesmo tempo e depois interpelar os alunos 

individualmente, o aluno que errar pode ir para o centro comandar o jogo. 

Lembre-se que os alunos podem criar outras regras para o jogo. 

 

Atividade vivenciada na Capacitação de Educação Física 

Adaptada para professores do Ensino Regular. SEDUC -TO, 2002. 

05) Cadeira livre 
Procedimento: 
Cadeiras são dispostas em círculo e todos os participantes 

sentam-se voltados para o interior do círculo, ficando uma cadeira vazia. 
Ao iniciar, a cadeira vazia deve ser ocupada pelo 

participante que estiver à direita da cadeira, o mais rápido possível. O 
participante que conseguir sentar-se diz em voz alta:Eu sentei! Sobra então 
uma nova cadeira livre que será ocupada pela pessoa que estava ao lado do 
1º participante a se movimentar. Esse, ao sentar, diz em voz alta:No jardim! 
Na sequencia, sobra outra cadeira livre que será ocupada pelo participante 
que estava ao lado daquele que se movimentou.Esse, por sua 

06) Pegador 
 

  
  

 

Formação: o espaço é dividido em quatro e todos os alunos 
estão espalhados pelo espaço. 

Procedimento: 
O professor é o pegador e só pode pegar quem estiver no 

mesmo retângulo que ele. 
Quem for pego fica fora dos retângulos. 
Se essas pessoas que estão fora tocarem em quem está dentro, 

elas devem trocar de lugar. 

http://dilmaalves.blogspot.com/2008/09/dinmica-de-grupo-o-garotinho-chamado.html.Acesso
http://dilmaalves.blogspot.com/2008/09/dinmica-de-grupo-o-garotinho-chamado.html.Acesso
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vez, completa a frase dizendo: Com meu amigo...!(dizer o nome da pessoa 

escolhida). A pessoa chamada é escolhida aleatoriamente, sendo qualquer 

pessoa do círculo. Esta pessoa deverá ir o mais depressa possível até a 

cadeira e sentar. Dessa forma, a cadeira em que essa pessoa estava sentada 

ficará livre, o que possibilita o início de um novo ciclo: “Eu sentei, no 

jardim, com meu amigo...”. 

Obs.: A atividade pode ser realizada em círculo, com os 

participantes em pé e bem juntinhos, deixando um espaço entre dois 

participantes. 

Fonte: Fábio Brotto, 1997 (Com adaptações). 

 

07) Cadeiras cooperativas ou jornais cooperativos 

Materiais: som, cd e cadeiras ou jornais. 

Procedimento: 

As cadeiras ou jornais estão dispostos próximos umas das 

outras conforme o número de participantes. 

Ao iniciar a música todos os participantes começam a rodar 

em volta das cadeiras ou dos jornais, acompanhando o ritmo da música. 

Ao parar a música todos devem sentar ou subir nos jornais. 

O professor retira uma das cadeiras ou jornal e a música 

continua com todos rodando. 

Ao parar a música todos têm que sentar ou subir e para isto 

devem arrumar estratégias para resolver o problema. 

O jogo prossegue e se o grupo for grande pode retirar mais de uma 

cadeira/jornal de cada vez, para que o jogo não demore demais e a 

motivação seja mantida. 

No final ficará uma só cadeira/jornal onde todos terão que 

sentar. 

O professor deve pedir aos alunos para conversarem sobre o 

enunciado para em conjunto entenderem a atividade. Este procedimento é 

importante para que a autonomia dos alunos seja estimulada. 

 

Atividade vivenciada no Curso Educação Física na Escola – 

Dos movimentos do corpo ao corpo em movimento - Antônio Luiz Ferreira 

Bahia, ENAF, 2006. 

 

 

 

 

08) Os círculos amigos 

Materiais: som, cd  

Procedimento: 

Forme dois círculos concêntricos, com os integrantes do 

círculo de dentro olhando para os integrantes do círculo de fora, formando 

pares. 

Ao som de uma música* um círculo desloca-se rodando para 

a direita e o outro para a esquerda, de mãos dadas (o que facilita a 

participação de alunos com deficiência visual) 

Ao parar a música os integrantes param a frente de um 

companheiro e cumprimentam-se, seguindo as instruções do mediador: 

com as mãos, com um abraço, com os pés, com os joelhos**, etc. 

A cada cumprimento os círculos rodam novamente, dançando 

ao som da música, e uma nova forma de cumprimentar é sugerida quando a 

música pára. 

*Ao trabalhar os jogos africanos usar música de capoeira; 

 ** Ou com movimentos de capoeira que conhecem. 
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Obs: Se o grupo for grande pode-se também dividi-lo em 

dois subgrupos e proceder da mesma forma. Ao parar o grupo da direita 

senta nas cadeiras/jornais da esquerda e o da esquerda senta nas 

cadeiras/jornais da direita.  

SOLER, Reinaldo. Brincando e Aprendendo com os jogos 

cooperativos/Reinaldo Soler. - Rio de Janeiro:2º edição:Sprint,2008.  
 

Adaptado por Luciana Pegoraro Penteado Gândara.  

 

09) Escultor e Escultura 

Procedimento: Grupo de dois alunos. Um é a argila ficando 

imóvel e deixando-se ser moldado pelas mãos do escultor, que pode mudar 

a posição corporal do colega. Trocam-se as funções.  

Fonte: BREGOLATO, Roseli Aparecida. Cultura corporal 

do jogo.São Paulo: Ícone, 2005. 

Adaptada por Luciana Pegoraro Penteado Gândara. 

10) Proteja sua garrafa 
Procedimento:  
A sala é dividida em trios, cada um recebe uma garrafa 

descartável. 
Os trios espalham-se pelo espaço colocando as garrafas no chão. 
Todos os trios irão jogar futsal e a meta da atividade é 

derrubar as garrafas dos colegas, sem esquecer de proteger a própria 
garrafa. 

Os alunos que tem a garrafa derrubada continuam na 
atividade tentando derrubar as garrafas dos colegas 

 

Atividade vivenciada no Curso para oficineiros do Programa 
Escola Aberta em Palmas -TO– MEC, 2008. 

11) Atividade 1: Interação 

Local: Sala de aula 

Materiais: Som e CD com músicas com ritmos variados. 

Procedimento: Os alunos são divididos em duplas, um dos 

alunos da dupla é vendado e o outro é o condutor.  

A atividade  inicia com  os  alunos  videntes apresentando o  

12)Atividade 3: Capoeira Educacional 

Ginga em Equipe  

Local: Sala de aula 

Materiais: Som e CD com músicas de capoeira. 

Procedimento: O grupo forma duplas de mãos dadas, todos 

gingando sem parar,ao som de uma música de capoeira; ao sinal do facilitador 

devem formar trios, a um novo sinal quartetos e assim sucessivamente, 
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espaço aos colegas que estão sendo conduzidos, caminhando lentamente 

pelo espaço. 

Ao som de músicas com ritmos variados, dos mais lentos 

aos mais agitados, todos se movimentam, dançam em dupla, em grupos 

maiores, sem e com elementos, como fitas de papel crepom e balões. 

Trocam-se a funções. 

Atividade vivenciada no Curso de Formação em Ensino de 

Educação Física do 6º ao 9º ano - Ana Cristina de Araújo, PAIDÉIA –

UFRN, 2009. 

Adaptada por Luciana Pegoraro Penteado Gândara. 

até formarem uma grande roda de mãos dadas; todo o grupo ginga como se 

fosse um coração que pulsa no mesmo ritmo; incentivar os alunos a 

gingarem individualmente; quando eles desejarem fazer a roda de capoeira. 

A roda permanece e ao som de uma música calma todos se dão as mãos e 

gingam vagarosamente. 

Fonte: SOLER, Reinaldo. Educação física: uma abordagem 

cooperativa/Reinaldo Soler,- Rio de Janeiro:Sprint,2006. 
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3ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

Ginástica de academia:  
Noções de Treinamento Funcional; 
Prevenção de doenças através do exercício físico.  
 
 
  

 

1. MARTINS, Gislaine Alves; SOUZA, Viviane Alves de; REZENDE, Vinícius Ramos. Ginástica 
de academia: um percurso histórico. Capítulo. Tópico 6.0. Inserção da ginástica nas academias, p.13. 
Disponível em: https: //docplayer.com.br/5644709-Ginastica-de-academia-um-percurso-
historico.html. 

O artigo apresenta um texto que pode ser desenvolvido com os estudantes de forma dinâmica, 
relacionando as atividades práticas à teoria, quando possível, levando os alunos a perceberam as 
transformações da ginástica ao longo do tempo e seus respectivos benefícios, relacionados à 
prevenção de doenças.   

2. Plano de aula. A ginástica de academia ao longo do tempo: da ginástica localizada ao lift 
training. http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24918. 

Tênis de mesa:  

Elementos técnicos, sistemas táticos 

individuais e coletivos;  

Sistemas de jogo;  

Evolução e atualidade;  

Regras oficiais. 

1. Planos de aulas: Tênis de Mesa 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22329.  

As aulas tem o objetivo de levar os estudantes a identificar as diferenças entre o esporte tênis de 
mesa e o jogo de pingue pong; reconhecer as regras básicas do jogo individual e em duplas; 
experimentar o saque e os tipos de empunhaduras do tênis de mesa; refletir sobre a história do jogo 
de tênis de mesa e seus principais fundamentos; e criar regras que possibilitem a participação de 
todos os alunos. 

2. No site da Confederação Brasileira de Tênis de mesa é possível conhecer mais sobre a história, 
vídeos, regras, forma de jogar, dentre outras informações que podem contribuir para o 
aprofundamento da modalidade e compreensão da sua evolução durante o tempo. 

Acesso:http://www.cbtm.org.br/t%C3%AAnis--demesa.aspx. 

2º 

Movimento e Qualidade de vida:  

Hábitos saudáveis relacionados à prática 

de atividades físicas;  

Envelhecimento saudável e práticas 

corporais;  

Respeito e dignidade. 

1. Reportagens que podem ser debatidas com alunos em rodas de conversa, jogos de perguntas e 

respostas, dentre outros:  

- Exercício físico é melhor do que atividade intelectual para proteger a memória de idosos.  

- Exercício físico, mesmo em pequena quantidade, pode prevenir perda de memória em idosos 

- Atividade física de lazer aumenta a expectativa de vida em até sete anos 

- Exercícios físicos podem ajudar na luta contra doenças do esquecimento. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24918
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22329
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 

 Acessos:  

https://veja.abril.com.br/saude/exercicio-fisico-e-melhor-do-que-atividade-intelectual-para-

proteger-a-memoria-de-idosos/ 

https://veja.abril.com.br/saude/atividade-fisica-de-lazer-aumenta-a-expectativa-de-vida-em-ate-

sete-anos/ 

http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2013/09/exercicios-fisicos-podem-ajudar-na-luta-

contra-doencas-do-esquecimento.html 

 

Futsal:  

Elementos técnicos, sistemas táticos 

individuais e coletivos; 

Sistemas de jogo;  

Evolução e atualidades;  

Regras oficiais. 

1. Para reflexão sobre o futebol como fenômeno social que vem se transformando ao longo do 

tempo, pode-se utilizar como embasamento o texto:  

Futebol como fenômeno social: SANTOS, Fabiano Antonio dos; CÁSSIA, Rita de. Futebol: “Um 

negócio da china”. In: Educação Física.Ensino Médio: O futebol para além das quatro linhas. – 

Curitiba: SEED-PR, 2006. – 232 p. Disponível  

2. Livro de regras 2018 e 2019: https://www.cbf.com.br/a-cbf/arbitragem/aplicacao-regra-

diretrizes-fifa/alteracoes-nas-regras-de-futubol. 
 

 

https://veja.abril.com.br/saude/atividade-fisica-de-lazer-aumenta-a-expectativa-de-vida-em-ate-sete-anos/
https://veja.abril.com.br/saude/atividade-fisica-de-lazer-aumenta-a-expectativa-de-vida-em-ate-sete-anos/
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

Matemática 
 

1ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

-Conjuntos Numéricos e operações 
-Problemas envolvendo Conjuntos 

Numéricos 
-Produtos notáveis  
-Porcentagem  
-Razão e proporção 
-Grandezas diretamente e inversamente 

proporcionais  
-Equação e Inequação do 1º grau 
-Função do 1º grau e aplicações 

Atividade prática: Consumo de energia elétrica - O experimento “Consumo de Energia” é 
constituído por três seções, a primeira introduz o conceito de função e de variáveis independente e 
dependente, a segunda apresenta um exercício resolvido e a terceira propõe dois exercícios para o 
estudante com o objetivo de discutir o conceito de função, de variáveis independentes e dependentes, 
dando ênfase ao aspecto histórico. O tipo de função trabalhado é o de função de 1º. Grau, com 
especial atenção ao conceito de coeficiente angular. 

Funções: construindo pares ordenados no GEOGEBRA e observando algumas relações de 
dependência entre suas coordenadas. 

Funções: construindo relações entre conjuntos no papel e no GEOGEBRA 
Estas aulas buscam desenvolver as competências da área 2 da Matriz de Referência de Matemática 

e sua Tecnologias do ENEM, que é:   Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a 
representação da realidade e agir sobre ela. 

Link: 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/15587 

2º 

-Equação e Inequação do 2º grau  
-Função do 2º grau e aplicações  
-Potências e radicais 
-Função Exponencial e suas 

propriedades  

Atividade prática: A Caixa de Papel - O experimento aborda uma aplicação importante de 
otimização que envolve uma etapa bastante prática e simples de construção. Com conteúdos 
matemáticos de Ensino Médio (gráfico de polinômio e conceito de máximo de uma função) e usando 
materiais simples é feita a simulação de situações de produção de volume a partir de placas, lâminas 
ou tábuas.  

-Logaritmos e suas propriedades 

-Função Logarítmica 
-Função Modular 

Atividade prática: Torres de Hanói - Trata-se de um jogo de estratégia para explorar o raciocínio 
lógico e resolução de problemas envolvendo conceitos de sequências e função exponencial. 

Equações do 2º grau - criando meu aplicativo - mit app inventor- criar um programa que 
calcula as raízes reais de uma equação do segundo grau e fazê-lo funcionar em dispositivos móveis 
como smartphones e tablets; - propiciar ao estudante os meios de fixar as definições mais usadas nos 
processos de resolução de problemas envolvendo equação do 2º grau. 

Link: 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/15587 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57763
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57763
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57466
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/15587
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=62834
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/15587
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2ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

-Progressões Aritméticas e suas 

propriedades  

-Progressões Geométricas e suas 

propriedades 

-Trigonometria no círculo 

-Funções trigonométricas e suas 

propriedades 

-Relações Trigonométricas 

Fundamentais 

-Seno e cosseno da soma e da diferença 

-Seno e cosseno do dobro de um arco 

 

Atividade prática: Quadrado Mágico Aditivo- Este experimento trata de Progressão Aritmética 
utilizando quadrados mágicos: quadrado mágico fundamental, passando por termos centrais e 
constantes mágicas e o um estudo teórico de Progressões Aritméticas, em que serão analisados 
termos centrais de PA, termos simétricos e soma de termos, finalizando com alguns desafios para os 
alunos. 

 

Quadrado Mágico Multiplicativo- Este experimento trata de Progressão Geométrica utilizando 
quadrados mágicos: quadrado mágico fundamental, passando por termos centrais, constantes 
mágicas e um estudo teórico de Progressões Geométricas em que serão analisados termos centrais de 
PG, termos simétricos e produto de termos, e finalizaremos com alguns desafios para os alunos. 

 

Link: 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/15587acesso em 12/01/2019. 

2º 

-Estudo da circunferência e suas 

propriedades 

-Matrizes e suas propriedades 

-Determinante de uma matriz e suas 

propriedades 

-Sistemas Lineares e suas propriedades 

-Princípios básicos da contagem 

-Arranjo simples 

-Permutações simples 

Um estudo de matrizes por meio de situações cotidianas 
 

parte 1: compreendendo e conceituando matriz.  

parte 2: classificando matrizes.  

parte 3: somando e subtraindo matrizes e multiplicando matrizes por um escalar.  

parte 4: multiplicando matrizes 
 

-Permite desenvolver a competência da área 6 da Matriz de Referência Matemática e suas 

Tecnologias do ENEM, que é: Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da 

leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência. 
 

Link: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html 
 

 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/15587%20%20acesso%20em%2012/05/2017
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=58306
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=58317
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=58710
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html
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3ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

-Probabilidades e suas propriedades 

-Porcentagem, Juros simples e 

compostos 

-Lucro e desconto 

-Acréscimos sucessivos 

-Progressões Aritméticas  

-Progressões Geométricas 

Trabalhando com juros simples - A fim de desenvolver a competência da área 1 da Matriz de 

Referência de Matemática e suas Tecnologias do ENEM que é:   Construir significados para os 

números naturais, inteiros, racionais e reais.   Mais especificamente, avaliar as habilidades. 
 

Link: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html 

2º 

-Estatística 

-Medidas de Tendência Central 

-Medidas de Dispersão 

-Geometria Analítica 

-Equação geral e equação reduzida da 

reta 

-Teorema de Tales e Semelhança de 

triângulos. 

Análise quantitativa do desperdício de comida nas residências por meio da média aritmética.  

Esta aula busca desenvolver as competências das áreas 3 e 5 da Matriz de Referência de Matemática 

e suas Tecnologias do ENEM, que são respectivamente:   Construir noções de grandezas e medidas 

para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. 

O GEOGEBRA como ferramenta para a compreensão da noção de ponto, reta e 

plano. 

Desenvolver as competências da área 5 da Matriz de Referência Matemática e suas Tecnologias do 

ENEM, que é Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-

científicas, usando representações geométricas. 
 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=58664
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57619
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57738
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57738
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html
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Sugestões de Áudio visuais e  

 

SUGESTÃO DE FILMES: 

 

 X + Y – A Brilliant Young Mind é uma produção britânica bastante 

interessante que fala sobre uma mãe que busca a melhor maneira de se comunicar com o filho, 

um menino especial que adora matemática e um professor desiludido que tentar conseguir 

respirar na sua visão caótica de tudo que o cerca. 

(https://opensv.biz/player.php?url=https://ok.rv/videoembed/316973341042) 

 O Homem que Mudou o Jogo - Sobre um método matemático baseado 

em estatística que muda os critérios na hora de fichar jogadores em equipes profissionais. 

(http://filmeshd2.blogspot.com/2013/12/assistir-o-homem-que-mudou-o-

jogo.html) 

 Estrelas Além do Tempo - No auge da corrida espacial travada entre 

Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria, uma equipe de cientistas da NASA, formada 

exclusivamente por mulheres afro-americanas, provou ser o elemento crucial que faltava na 

equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações tecnológicas 

registradas na história americana e se tornando verdadeiras heroínas da nação. 

(https://filmesonline.vip/estrelas-alem-do-tempo) 

 A Teoria de Tudo - Baseado na história de Stephen Hawking, o filme 

expõe como o astrofísico fez descobertas relevantes para o mundo da ciência, inclusive 

relacionadas ao tempo. Também retrata seu romance com Jane Wilde, uma estudante de 

Cambridge que viria a se tornar sua esposa. Aos 21 anos de idade, Hawking descobriu que 

sofria de uma doença motora degenerativa, mas isso não o impediu de se tornar um dos 

maiores cientistas da atualidade. (https://filmesonline.vip/a-teoria-de-tudo) 

 O Homem Que Viu o Infinito - SrinivasaRamanujan é um matemático 

indiano que chega a entrar na Universidade de Cambridge por suas importantes contribuições. 

Algumas dificuldades surgem e impedem o desenvolvimento do trabalho deste gênio. 

(https://filmesonline.vip/o-homem-que-viu-o-infinito) ou 

(https://www.youtube.com/watch?v=JrMSaAELYkc) 

 Uma Mente Brilhante - John Nash é um gênio da matemática que, aos 

21 anos, formulou um teorema que provou sua genialidade e o tornou aclamado no meio onde 

atuava. Mas aos poucos o belo e arrogante Nash se transforma em um sofrido e atormentado 

homem, que chega até mesmo a ser diagnosticado como esquizofrênico pelos médicos que o 

tratam. Porém, após anos de luta para se recuperar, ele consegue retornar à sociedade e acaba 

sendo premiado com o Nobel. (https://filmesonline.vip/uma-mente-brilhante) 

 O Jogo da Imitação - Em plena Segunda Guerra Mundial, os aliados 

estavam distantes da vitória devido ao uso pelos alemães de uma intrincada máquina de 

criptografia chamada Enigma. Escondidos em uma instalação secreta nos campos ingleses, 

enquanto bombardeios freqüentes devastavam Londres, uma equipe liderada pelo gênio 

matemático Alan Turing trabalhava contra o relógio para decifrar o inquebrável código 

nazista. (https://filmesonline.vip/o-jogo-da-imitacao) 

 

https://universoracionalista.org/15-filmes-sobre-matematica/ 

www.matematicagenial.com.br 

 

http://filmeshd2.blogspot.com/2013/12/assistir-o-homem-que-mudou-o-jogo.html
http://filmeshd2.blogspot.com/2013/12/assistir-o-homem-que-mudou-o-jogo.html
https://filmesonline.vip/o-homem-que-viu-o-infinito
https://filmesonline.vip/uma-mente-brilhante
https://filmesonline.vip/o-jogo-da-imitacao
https://universoracionalista.org/15-filmes-sobre-matematica/
http://www.matematicagenial.com.br/
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SUGESTÃO DE APLICATIVOS 

 

https://www.wolframalpha.com/examples/mathematics/ 

https://br.ccm.net/download/baixaki-2168-maxima 

https://www.geogebra.org/download 

https://photomath.net/ (EXCELENTE) 

 

SUGESTÃO DE SITES 

http://portal.mec.gov.br/seed-banco-internacional-de-objetos-educacionais O 

Banco Internacional de Objetos Educacionais é um portal para assessorar o professor. No 

banco, estão disponíveis recursos educacionais gratuitos em diversas mídias e idiomas (áudio, 

vídeo, animação/simulação, imagem, hipertexto, softwares educacionais) que atendem desde a 

educação básica até a superior, nas diversas áreas do conhecimento. 

https://www.educabras.com/ensino_medio/materia/matematica 

https://www.mesalva.com/ensino-medio 

http://noticias.universia.com.br/tag/dicas-para-professores/  

https://matematicazup.com.br  

http://matematicaeinteratividade.blogspot.com 

https://www.youtube.com/watch?v=d1NN8t5Yi4I (MATEMÁTICA COM 

APLICATIVOS) 

https://www.stoodi.com.br/materias/matematica/ 

https://pt.khanacademy.org/math 

https://www.stoodi.com.br/materias/matematica/ 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ - Aulas em PPT por temas e séries. 

http://www.ime.unicamp.br/~lem/publica/e_sebast/conc_fun.pdf 

http://www.inf.unioeste.br/~rogerio/Conceito-funcao.pdf 

 

Abaixo estão dois links para artigos sobre Letramento Matemático:  

➡http://www.ufjf.br/virtu/files/2010/0... 

➡http://download.inep.gov.br/acoes_int... 

 

Assista a todos os vídeos da série BNCC - Base Nacional Comum Curricular:  

➡https://goo.gl/9Z31Ng Vídeo introdutório - parte 01/02 

➡https://youtu.be/iyglbdtuQ_g 

 

Indicações de leitura 

 

CARAÇA, B. J. Conceitos fundamentais da matemática. 2ª ed. 

Lisboa/Portugal: Gradiva, 1998. 

MOURA, M. O. de; MORETTI, V. D. Investigando a aprendizagem do 

conceito de função a partir dos conhecimentos prévios e das interações sociais. Ciência & 

Educação, v. 9, n. 1, p. 67-82, 2003. 

 

 

https://www.wolframalpha.com/examples/mathematics/
https://br.ccm.net/download/baixaki-2168-maxima
https://www.geogebra.org/download
https://photomath.net/
http://portal.mec.gov.br/seed-banco-internacional-de-objetos-educacionais
https://www.educabras.com/ensino_medio/materia/matematica
https://www.mesalva.com/ensino-medio
http://noticias.universia.com.br/tag/dicas-para-professores/
http://noticias.universia.com.br/tag/dicas-para-professores/
http://matematicaeinteratividade.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=d1NN8t5Yi4I
https://www.stoodi.com.br/materias/matematica/
https://pt.khanacademy.org/math
https://www.stoodi.com.br/materias/matematica/
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
http://www.ime.unicamp.br/~lem/publica/e_sebast/conc_fun.pdf
http://www.inf.unioeste.br/~rogerio/Conceito-funcao.pdf
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.ufjf.br%2Fvirtu%2Ffiles%2F2010%2F04%2Fartigo-2a14.pdf&v=GUYBxBnDqAc&redir_token=fBAr0ZuTlHzoftv_wrIWX8C1aOd8MTU0OTQ1OTg4MUAxNTQ5MzczNDgx&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fdownload.inep.gov.br%2Facoes_internacionais%2Fpisa%2Fmarcos_referenciais%2F2013%2Fmatriz_avaliacao_matematica.pdf&v=GUYBxBnDqAc&redir_token=fBAr0ZuTlHzoftv_wrIWX8C1aOd8MTU0OTQ1OTg4MUAxNTQ5MzczNDgx&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F9Z31Ng&v=GUYBxBnDqAc&redir_token=fBAr0ZuTlHzoftv_wrIWX8C1aOd8MTU0OTQ1OTg4MUAxNTQ5MzczNDgx&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=iyglbdtuQ_g
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

Biologia 
 

1ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

 Citologia 

 Hipóteses sobre a Origem da Vida: 
abiogênese e biogênese 

 A célula como unidade da vida 

 Base molecular da Vida 
Água e Sais Minerais 
Carboidratos e Lipídios 
Proteínas: composição e estrutura 
Proteínas e defesa: anticorpos 
Ácidos nucleicos: composição e estrutura 

e síntese de proteínas 

 Características Gerais dos Seres Vivos 

 Níveis de Organização da Vida 

 Morfologia e Fisiologia da Célula 

 Envoltórios Celulares: organização e 
estrutura 

 Organização Citoplasmática: 
principais organelas – estruturas e 
função 

 Núcleo Celular: estrutura e função 
Sugestão: Analise e resolução de provas 

externas – ENEM 

 Atividades práticas: 
 

 Movimento da água e dos minerais. 
 

 O DNA e o Crime. 
 

 Vídeo: 
 Criação (2009) 
 

Trabalhar questões do ENEM e VESTIBULARES 2017 e 2018 relacionadas aos conteúdos do 
bimestre, observando desde os conteúdos e componentes curriculares envolvendo cada questão, 
como as habilidades a serem trabalhadas. 

 
Link: www.portaldoprofessor.mec.gov.br 

2º 
 Respiração Celular: 

 Mitocôndrias 

 Atividades práticas: 
 Célula 3D. 
 

http://www.portaldoprofessor.mec.gov.br/
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º 

 Bioenergética: fermentação; 

respiração; fotossíntese e 

quimiossíntese 

 Bioenergética: fisiologia da 

fotossíntese 

 Divisão Celular: 

Mitose e Meiose 

 Meiose: variabilidade e 

gametogênese 

Sugestão: Analise e resolução de provas 

externas – ENEM  

Trabalhar questões do ENEM e VESTIBULARES 2017 e 2018 relacionadas aos conteúdos do 

bimestre. 

 

Link: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/17589 

 

2ª SÉRIE 

1º 

 Classificação dos seres vivos 

 Categorias taxonômicas 

 Nomenclatura 

 Filogênese 

 Vírus, um grupo sem reino:- estrutura, 

- ciclo do vírus bacteriano. 

 Doenças virais 

 Medidas preventivas em saúde 

pública: higiene, Saneamento e 

vacinação 

 Reino Monera 

 Reino Protista 

 Sugestão: Analise e resolução de 

provas externas – ENEM 
 

 
 Atividades práticas: 
 
 Nomeando Espécies. 
 A chave da classificação. 

 
 
 Trabalhar questões do ENEM e VESTIBULARES 2017 e 2018 relacionadas aos conteúdos do 

bimestre. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/17589
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º 

 Reino Fungi 

 Reino Planta e 

 Bases Biológicas de Classificação 
das plantas 

 Estudo de Algas e Plantas: 
Briófitas, Pteridófitas e 
Gimnospermas 

 Morfologia e Fisiologia das 
Angiospermas, contemplando a 
flora do cerrado.  

 Sugestão: Analise e resolução de 
provas externas – ENEM 

 Atividades práticas: 
 
 Os reinos dos seres vivos. 

 
Trabalhar questões do ENEM e VESTIBULARES 2017 e 2018 relacionadas aos conteúdos do 

bimestre. 
 

3ª SÉRIE 

1º 

 Genética: 
 Fundamentos e conceitos básicos da 

genética 
 As noções de probabilidade 

aplicadas à genética 
 Leis de Mendel: 
 1ª Lei de Mendel e 2ª Lei de Mendel 
 Alelos Múltiplos: os grupos 

sanguíneos do sistema ABO e o fator 
Rh 

 A noção de linkage 
 Genética: Atualidade 
 Revisão:  
 Síntese proteica 
 Meiose e Mitose 
 Sugestão: Analise e resolução de 

provas externas – ENEM 

 Atividades práticas: 
 

 Alelos e Cruzamentos. 
 Probabilidade em genética. 
 Codominância.  

 
 Vídeos: 
 

1. Gattaca – Experiência Genética (Ficção científica/ Drama, 1997) – Genética, Bioética. 
 O Óleo de Lorenzo (Drama, 1992) – Bioquímica, Genética. 

 
Trabalhar questões do ENEM e VESTIBULARES 2017 e 2018 relacionadas aos conteúdos do 

bimestre. 
 

Links:  
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/17589 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/17589 
http://www.ib.usp.br/microgene/files/manuais-10-PDF.pdf 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/17589
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/17589
http://www.ib.usp.br/microgene/files/manuais-10-PDF.pdf
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 Biotecnologia: 

 Noções de Biotecnologia 

 Genética de populações 

 Herança do Sexo 

 Interação Gênica 

 Biotecnologia – atualidade 

 Revisão: 

 Metabolismo energético: 

fermentação, respiração e 

fotossíntese 
Sugestão: Analise e resolução de 
provas externas – ENEM 

 Atividades práticas: 

 Comando a Evolução.  

 

 

Trabalhar questões do ENEM e VESTIBULARES 2017 e 2018 relacionadas aos conteúdos 

do bimestre. 

 

Links: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=48859 

https://geekiegames.geekie.com.br/aulas/biologia/biotecnologia-e-engenharia-genetica-

5575a29785c6e7001312fada 

 

Observação: Seguem anexas por e-mail todas as atividades citadas  

 

https://aulalivre.net/disciplina/biologia  

 

https://sites.google.com/site/pccbioufam/10-estrategias-didaticas-em-biologia/00-itens-do-enem-cnt  

 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=48859
https://geekiegames.geekie.com.br/aulas/biologia/biotecnologia-e-engenharia-genetica-5575a29785c6e7001312fada
https://geekiegames.geekie.com.br/aulas/biologia/biotecnologia-e-engenharia-genetica-5575a29785c6e7001312fada
https://aulalivre.net/disciplina/biologia
https://sites.google.com/site/pccbioufam/10-estrategias-didaticas-em-biologia/00-itens-do-enem-cnt
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Física 
 

1ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

● Introdução à física: A introdução à física deve ser um momento de chamar o estudante para perceber os diversos 

fenômenos presentes no universo. Sugere-se um vídeo que aborde um tema muito interessante como 

viagem no tempo.  

Link: 

Viagem no tempo - 

https://www.youtube.com/watch?v=QkaNoD3q9qc&list=PLiyfzAwm6MnhdklqeriLcbRDPFq2pk-rn 

● Sistema Internacional de unidades 

(SI) 

Para melhor compreensão do tema sugerem-se atividades práticas como, por exemplo, pedir aos 

estudantes que façam plantas de casas utilizando diversas unidades de medidas como m, cm, pol, 

mm, Km dentre outras. Para facilitar pode-se entregar aos estudantes uma tabela unidades 

exemplificando a utilização de cada unidade de medida. 

Link:Este site traz conceitos e ilustrações de trabalho de unidades de medida 

https://www.if.ufrgs.br/public/tapf/v19n2_Steffens_Veit_Silveira.pdf 

● Notação científica  Ensinar notação científica com auxílio de jogo pode ficar mais divertido e interessante. O Link a 

seguir traz um jogo da memória em que o estudante exercita a aprendizagem do conteúdo e turbina a 

memória. 

Link:https://novaescola.org.br/plano-de-aula/720/jogo-da-memoria-com-notacao-cientifica 

● Cinemática: 

● Velocidade escalar média 

● Movimento retilíneo uniforme 

(MRU) 

● Aceleração escalar média 

● Movimento retilíneo 

uniformemente variado (MRUV) 

 
 

O link sugerido trás ao todo quatro sugestões de atividades lúdicas de fácil realização. As 

atividades seguem uma ordem de aprofundamento dos conteúdos à medida que avança nos temas. 

Atividades similares podem ser realizadas de acordo com disponibilidade dos recursos. 

Link: 

http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD4_SA18_ID

5675_09082016082604.pdf 
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● Quedas dos corpos Neste conteúdo o professor pode realizar experimentos na sala de aula com os estudantes, lançando 

diferentes objetos de diversas massas a uma determinada altura,  e pedindo aos estudantes para 

observarem e fazerem suas anotações. Mesmo que o vídeo sugerido não tenha tradução e legenda, as 

imagens ilustram bem a atuação da gravidade na queda dos corpos com e sem resistência do ar. 

Link: 

Experimento da queda dos corpos em duas situações, com e sem a resistência do ar: 

https://www.youtube.com/watch?v=JcmqfzGFhqQ 

● Cinemática vetorial: 

● Operações com vetores, 

componentes retangulares de um vetor 

(decomposição vetorial) e vetor 

deslocamento. 

Esta página traz um jogo sobre vetores que pode ser adaptado ou modificado. 

Link: 

http://zamorim.com/jogos/papel/corrida-de-vetores-regras.html 

● Lançamento oblíquo e horizontal A página sugerida apresenta atividades práticas sobre lançamento oblíquo e horizontal, os dois 

modelos podem ser replicados em sala de aula, ilustrando bem a diferença entre os dois tipos de 

lançamentos. 

Link:Atividade sobre lançamento 

obliquo:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19764 

Atividade sobre lançamento horizontal: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19754 

2º 

● Movimento circular: 

● Ângulo horário, velocidade angular 

média e instantânea 

O Professor pode realizar um experimento simples com os estudantes, amarrando um objeto na 

ponta de um barbante e girar alternando as rotações. Depois de observado o fato pedir a eles que 

destaquem r os pontos importantes observados e fazer uma análise comparativa do movimento 

circular em relação ao movimento retilíneo. 

Link:O blog traz o roteiro e o link da atividade prática 

http://quifisica1.blogspot.com/2012/07/movimento-circular-uniforme.html 

 

● Frequência e período, relação entre 

velocidade escalar e angular, aceleração 

centrípeta e acoplamento de polias 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19764
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● Dinâmica: Força, força resultante e 

equilíbrio 

A olimpíada brasileira de astronomia (OBA) promove todo ano a MOBFOG, em que o estudantes 

do ensino médio constroem foguetes de garrafa pet utilizando como combustível vinagre e 

bicarbonato. A escola pode organizar uma competição de lançamento de foguetes em que a equipe 

campeã pode ser convidada a participar da etapa nacional. O lançamento dos foguetes envolve vários 

conceitos e princípios que pode ser explorado pelo professor de química e principalmente de física, 

como lançamento oblíquo, dinâmica, as leis de Newton e ainda outros conceitos. 

Link: 

Para maiores informações consulte o site da OBA.www.oba.org.brou 

http://www.oba.org.br/site/?p=conteudo&idcat=29&pag=conteudo&m=s 

● Leis de Newton: princípio da inércia, 

princípio fundamental da dinâmica e 

princípio da ação e reação 

● Aplicações das Leis de Newton: plano 

inclinado, força de atrito, força de 

resistência do ar e força centrípeta 

● Força elástica: Lei de Hooke A página sugerida traz uma atividade prática sobre força elástica. Uma outra sugestão seria adaptar 

essa experiência utilizando como mola o espiral de caderno 

Link: 

Atividade sobre força elástica: 

https://pt.scribd.com/document/261503847/Experimento-1-Forca-Elastica 

2ª SÉRIE 

1º 

● Termologia: Estudo dos 

conceitos de temperatura, calor e fontes 

A página sugerida apresenta um experimento prático diferenciando calor de temperatura. O 

experimento pode ser realizado na sala de aula com todos os alunos. 

Link: 

https://wp.ufpel.edu.br/pibidfisica/files/2013/03/Banner-XXI-CIC-TERMOLOGIA-UMA-

ABORDAGEM-EXPERIMENTAL-EM-SALA-DE-AULA.pdf 

● Escalas termométricas e suas 

relações 

Alguns termômetros digitais trazem o formato de  medida nas três escalas de temperatura: Celsius, 

Kelvin e Fahrenheit. O professor pode medir a temperatura de vários corpos utilizando o termômetro 

digital e pedir aos estudantes para anotar os resultados e depois converter para saber se os valores 

conferem. 

Link: 

http://www.sbpcnet.org.br/livro/62ra/resumos/resumos/2168.htm 

 

http://www.oba.org.br/
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● Dilatação térmica dos sólidos e 

suas relações 

A atividade sugerida é de fácil realização, mas como toda atividade, requer cuidados na produção e 

realização. 

Link:Prática sobre dilatação térmica: 

http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/partindo-uma-garrafa-por-dilatacao-

termica/1203 

● Formas de transmissão de calor O experimento descrito no site traz as três formas de transmissão de calor: por convecção, 

irradiação e condução. 

Link:Os dois sites trazem Prática sobre condução de calor, e o segundo site ainda traz material 

complementar 

http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/fte04.htm 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uni

centro_fis_pdp_gilmar_becker_onofre.pdf 

● Calorimetria: quantidade de calor 

sensível e latente, e mudanças de fase 

Os experimentos sugeridos traz  experiências simples de serem realizadas em sala. Os materiais 

descritos no roteiro podem ser substituídos por materiais alternativos. 

Link:1- https://drive.google.com/file/d/0B0FAL40WljufVUxONms3dzBJdFk/view 

2-https://drive.google.com/file/d/0B0FAL40WljufTEJ4b0Y0SjZmZVE/view 

2º 

● Estudo dos gases: 

● Leis das transformações gasosas e 

equação geral dos gases perfeitos, 

equação de Clapeyron 

O link 1 traz experimentos sobre estudo dos gases, que pode ser trabalhado de forma interdisciplinar 

com a química. O link 2 além de trazer um experimento simples ainda traz outro link na página que 

mostra o funcionamento de um motor a combustão. 

Link:1 - http://vadefisica.comunidades.net/roteiros-da-aula-pratica-estudo-dos-gases 

2 - https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/experimento-compressibilidade-dos-

gases.htm 

 
 

http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/fte04.htm
https://drive.google.com/file/d/0B0FAL40WljufVUxONms3dzBJdFk/view
http://vadefisica.comunidades.net/roteiros-da-aula-pratica-estudo-dos-gases
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/experimento-compressibilidade-dos-gases.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/experimento-compressibilidade-dos-gases.htm
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● Termodinâmica: 

Trabalho em um sistema, energia interna, 

primeiro e segundo princípio da 

termodinâmica e ciclo de Carnot 

Este site traz experimentos muito interessantes sobre termodinâmica com materiais de fácil 

obtenção. 

Link: 

http://www.manualdomundo.com.br/tag/experimentos-experiencias-fisica-termodinamica/ 

3ª SÉRIE 

1º 

Eletricidade: 

● Eletrostática: carga elétrica, 

eletrização dos corpos, condutores e 

isolantes, e processos de eletrização 

O blog traz uma compilação de vídeos com experimentos interessantes sobre eletrostática. O 

professor pode construir estes experimentos com os estudantes ou assistir o vídeos explicando a eles 

como o processo funciona. 

Link:http://fisictal.blogspot.com/p/blog-page_10.html 

● Força elétrica: lei de Coulomb O vídeo sugerido mostra como atuam as forças elétricas de forma ilustrativa, onde o professor 

pode assistir com os estudantes, pontuando os pontos importantes ou pode construir o experimento  

em sala. 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=T41VKdFa3eU 

● Campo e potencial elétrico O vídeo traz um experimento sobre campo elétrico com materiais alternativos.  

Link:https://www.youtube.com/watch?v=2Pbw_Ma7QRQ 

● Eletrodinâmica: corrente elétrica, 

lei de ohm, associação de resistores, 

potência dissipada e consumo de 

energia 

O vídeo mostra um experimento sobre eletrodinâmica,  fácil de ser reproduzido em sala. 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=FRw7k39rHTs 

● Equação do gerador, lei de Ohm-

Pouillet, associação de geradores, 

equação de um receptor e leis de 

Kirchhoff 

Os experimentos descritos nos vídeos trazem experiências fáceis  de se realizar na sala e até 

mesmo em casa. 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=yeX0v-a5Duw 

https://www.youtube.com/watch?v=pIa5hSCPyI4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yeX0v-a5Duw
https://www.youtube.com/watch?v=pIa5hSCPyI4
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Eletromagnetismo: 

● Campo magnético, indução 

magnética, experiência de Oersted, 

campo magnético criado por um 

condutor retilíneo, campo magnético 

criado por uma espira circular, campo 

magnético criado por solenoide, força 

magnética sobre cargas elétricas, força 

magnética sobre condutor retilíneo e 

corrente induzida, força magnética 

sobre dois condutores paralelos 

 

A página sugerida traz diversos experimentos sobre magnetismo e eletromagnetismo que pode ser 

desenvolvido pelo professor em sala ou pode ainda ser pedido aos estudantes que produzam os 

experimentos e que apresentem na aula como forma de minifeira ou seminário. 

A segunda página traz sugestões de experimentos realizados pelos estudantes e que podem ser 

facilmente construídos. o Professor pode ainda sugerir aos estudantes que reproduzam os 

experimentos e que os mesmos pesquisem como construir esses mecanismos. 

Link:http://www.manualdomundo.com.br/tag/experiencias-fisica-eletricidade-magnetismo/ 
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História da Química 
 
Evolução dos Modelos Atômicos 
 
Distribuição Eletrônica 
 
Tabela Periódica 
 
Propriedades Periódicas 
 
Ligação Iônica 
 
Ligação Covalente 
 
Ligação Covalente:  
Construção de fórmulas estruturais a 

partir de fórmulas moleculares e suas 
aplicações 

 
Ligação Metálica 
 

Recursos Educacionais Digitais 
Sugerimos utilização da produção audiovisual produzida pela PUC Rio em parceria com o 

Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. A produção Integra uma série de 6 programas (120 episódios) 
dedicados ao apoio do ensino de Química no Ensino Médio. 

 

Para melhor compreensão do tema, em cada produção encontramos áudios, vídeos, softwares e um 
guia do professor, com sugestões didáticas. 

 

Portal do Projeto Condigital- PUC Rio 
http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/video/ 
 

Jogos didáticos 
A utilização de jogos como instrumento didático permite alcançar uma aprendizagem divertida e 

interessante para o aluno, sugerimos alguns links de jogos e confecção de materiais utilizando 
produtos de baixo custo. 

 
Links: 
Tudo se Transforma – A história da Química contada por suas descobertas – Episódio: 

História dos modelos atômicos 
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/tudo-se-transforma-historia-da-quimica-historia-

dos-modelos-atomicos/ 
 
Guia do Professor: 
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-

content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico._modelosatomicospdf.pdf 
Jogos sobre a Tabela Periódica 
http://nautilus.fis.uc.pt/cec/jogostp/ 

http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/video/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/tudo-se-transforma-historia-da-quimica-historia-dos-modelos-atomicos/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/tudo-se-transforma-historia-da-quimica-historia-dos-modelos-atomicos/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico._modelosatomicospdf.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico._modelosatomicospdf.pdf
http://nautilus.fis.uc.pt/cec/jogostp/
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 Tudo se Transforma – A história da Química contada por suas descobertas – Episódio: Tabela 
Periódica 
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/tudo-se-transforma-historia-da-quimica-tabela-
periodica/ 
 

Guiado Professor 
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-
content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_historiadatabela.pdf 
 

Conversa Periódica – Ligações químicas – Episódio: Ligações iônicas 
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ligacoes-quimicas-episodio-ligacoes-ionicas/ 
Guia do Professor 
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-

content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_ionica.pdf 
 

Conversa Periódica – Ligações Químicas – Episódio: Ligações Covalentes 
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/conversa-periodica-ligacoes-quimicas-ligacoes-

covalentes/ 
Guia do Professor 
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-

 content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_cavalente.pdf 
 

É tempo de Química – Metais – Episódio: Aplicações 
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/e-tempo-de-quimica-metais-aplicacoes/ 
 

Guiado Professor: 
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp--
ontent/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_aplicacoes.pdf 

2º 

Geometria Molecular 
 

Polaridade das Ligações e Moléculas 
 

Recursos Educacionais Digitais 
 

Sugerimos utilização da produção audiovisual produzida pela PUC Rio em parceria com o 
Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Integra uma série de 6 programas (120 episódios) dedicados ao 
apoio do ensino de Química no Ensino Médio. 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/tudo-se-transforma-historia-da-quimica-tabela-periodica/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/tudo-se-transforma-historia-da-quimica-tabela-periodica/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_historiadatabela.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_historiadatabela.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ligacoes-quimicas-episodio-ligacoes-ionicas/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_ionica.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_ionica.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/conversa-periodica-ligacoes-quimicas-ligacoes-covalentes/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/conversa-periodica-ligacoes-quimicas-ligacoes-covalentes/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_cavalente.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_cavalente.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/e-tempo-de-quimica-metais-aplicacoes/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp--ontent/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_aplicacoes.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp--ontent/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_aplicacoes.pdf
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Atrações Intermoleculares 
 

Dissociação e Ionização: Conceitos de 

Arrhenius 
 

 Princípios da Química Inorgânica 
 

Ácidos: definição, classificação, 

nomenclatura e suas 

propriedadesQuímicas 
 

Para melhor compreensão do tema, em cada produção encontramos áudios, vídeos, softwares e um 
guia do professor, com sugestões didáticas. 

 

Portal do Projeto Condigital- PUC Rio 
http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/video/ 
 

Confecção de Materiais didáticos 
Sugerimos como proposta de aula sobre geometria molecular, a construção de modelos, utilizando 

materiais alternativos.Por exemplo,podemos confeccionar em sala de aula, estruturas com massa de 
modelar para que os alunos visualizem os ângulos das ligações químicas. 

 

Links 
Construção de Modelos para uma aula sobre Geometria Molecular 
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/construcao-modelos-para-uma-aula-

sobre-geometria-molecular.htm 
 

É Tempo de Química – Substâncias Químicas – Episódio: Substâncias inorgânicas 
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/e-tempo-de-quimica-substancias-quimicas-

substancias-inorganicas/ 
 

Guia do Professor 
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-

content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_subs_inorganica.pdf 
 

Aí tem Química -Funções Inorgânicas – Episódio: Ácidos e Bases – Conceito Brönsted-Lowry 
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/tasty-meals-for-6-pack-abs/ 
 

Guiado Professor 
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/tasty-meals-for-6-pack-abs/ 
 

Animação 
Nomenclatura dos Ácidos 
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/2017/10/25/nomenclatura-de-acidos/ 

http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/video/
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/construcao-modelos-para-uma-aula-sobre-geometria-molecular.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/construcao-modelos-para-uma-aula-sobre-geometria-molecular.htm
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/e-tempo-de-quimica-substancias-quimicas-substancias-inorganicas/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/e-tempo-de-quimica-substancias-quimicas-substancias-inorganicas/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_subs_inorganica.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_subs_inorganica.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/tasty-meals-for-6-pack-abs/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/tasty-meals-for-6-pack-abs/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/2017/10/25/nomenclatura-de-acidos/
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1º 

Grandezas Químicas: 

Massa 

Volume  

Mol  

Massa Molar  

Constante de Avogadro 

Estudo das soluções  

Unidades de Concentração e suas 

aplicações no dia a dia: 

Concentração Comum 

Densidade 

Molaridade 

Molalidade 

Título em massa 

Título em Volume 

 

Recursos Educacionais Digitais 
 

Sugerimos utilização da produção audiovisual produzida pela PUC Rio em parceria com o 

Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Integra uma série de 6 programas (120 episódios) dedicados ao 

apoio do ensino de Química no Ensino Médio. 
 

Para melhor compreensão do tema, em cada produção encontramos áudios, vídeos, softwares e um 

guia do professor, com sugestões didáticas. 
 

Portal do Projeto Condigital- PUC Rio 

http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/video/ 
 

Links: 

A Química do Fazer – Solubilidade – Episódio: Soro 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/a-quimica-do-fazer-solubilidade-soro/ 
 

Guia do Professor 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-

content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_soro.pdf 
 

Aí tem Química – Solubilidade – Episódio: Solubilidade 1 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-solubilidade-solubilidade-1/ 
 

Guia do Professor 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-

content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_solubilid_01.pdf 
 

Aí tem Química – Solubilidade – Episódio: Solubilidade 2 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-solubilidade-solubilidade-2/ 

http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/video/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/a-quimica-do-fazer-solubilidade-soro/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_soro.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_soro.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-solubilidade-solubilidade-1/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_solubilid_01.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_solubilid_01.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-solubilidade-solubilidade-2/
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 Guia do Professor 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-

content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_solubilid_02.pdf 
 

Aí tem Química –Concentração – Episódio: Salinidade 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-concentracao-salinidade/ 
 

Guia do Professor 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-

content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_salinidade.pdf 
 

ExperimentoDensidade dos Refrigerantes 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/densidade-refrigerantes.htm 
 

2º 

Diluição 

Mistura das Soluções 

Fração Molar 

Propriedades Coligativas 

Termoquímica 

Softwares Educacionais  
 

A utilização de softwares educacionais como ferramenta de ensino - aprendizagem pretende 

estreitar a relação teoria e prática. 

Sugerimos alguns links onde o professor deve verificar sua adequação ao conteúdo ministrado, 

para identificar os mais eficientes no processo ensino-aprendizagem. 

 

Links 

Diluição de Soluções 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/diluicao-solucoes.htm 
 

Simuladores 

Propriedades coligativas 

https://querobolsa.com.br/enem/quimica/propriedades-coligativas 
 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_solubilid_02.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_solubilid_02.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-concentracao-salinidade/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_salinidade.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_salinidade.pdf
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/densidade-refrigerantes.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/diluicao-solucoes.htm
https://querobolsa.com.br/enem/quimica/propriedades-coligativas
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 Simuladores 

Formas de energias e Transformações 

http://www.clickquimica.com.br/?pagina=software&id=110# 
 

Simulações deonde o aluno avalia seu conhecimento em Termoquímica 

http://www.uft.edu.br/quimicaead/index.php/link-quimica/9-simuladores-e-animacoes.html 
 

TERMOQUÍMICA – EXPERIMENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=MOPDMhbW3IA 
 

3ª SÉRIE 

1º 

Conceitos Básicos, classificação das 
cadeias carbônicas na QuímicaOrgânica 

 

Hidrocarbonetos: Estrutura, 
Nomenclatura, Propriedades e suas 
aplicações 

Alcanos 
Alcenos 
Alcinos 
Alcadienos 
Ciclanos 
Clicenos 
Aromáticos 
 

Funções Oxigenadas: Estrutura, 
Nomenclatura, Propriedades e suas 
aplicações 

Cetonas 
 

Fenol 
 

Recursos Educacionais Digitais 
 

Sugerimos utilização da produção audiovisual produzida pela PUC Rio em parceria com o 

Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Integra uma série de 6 programas (120 episódios) dedicados ao 

apoio do ensino de Química no Ensino Médio. 
 

Para melhor compreensão do tema, em cada produção encontramos áudios, vídeos, softwares e um 

guia do professor, com sugestões didáticas. 
 

Portal do Projeto Condigital- PUC Rio 

http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/video/ 

 

Links: 

Aí tem Química –  Química Orgânica – Episódio: Química do carbono 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-quimica-organica-quimica-do-

carbono/ 

http://www.clickquimica.com.br/?pagina=software&id=110
http://www.uft.edu.br/quimicaead/index.php/link-quimica/9-simuladores-e-animacoes.html
https://www.youtube.com/watch?v=MOPDMhbW3IA
http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/video/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-quimica-organica-quimica-do-carbono/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-quimica-organica-quimica-do-carbono/
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 Guia do Professor 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-quimica-organica-quimica-do-

carbono/ 
 

Aí tem Química  – Química Orgânica – Episódio: Representações de compostos orgânicos 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-quimica-organica-representacoes-

de-compostos-organicos/ 
 

Guia do Professor 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-

content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_composto_organicos.pdf 
 

Aí tem Química – Química Orgânica – Episódio: Nomenclatura 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-quimica-organica-nomenclatura/ 
 

Guiado Professor 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-

content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_nomeclatura.pdf 
 

Construção de Modelos para uma aula sobre Geometria Molecular 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/construcao-modelos-para-uma-aula-

sobre-geometria-molecular.htm 

Estruturas moleculares com massinha | Testando a tensão superficial da água 

https://www.youtube.com/watch?v=sdTzZuMCC6g 

 

http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-quimica-organica-quimica-do-carbono/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-quimica-organica-quimica-do-carbono/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-quimica-organica-representacoes-de-compostos-organicos/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-quimica-organica-representacoes-de-compostos-organicos/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_composto_organicos.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_composto_organicos.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/video/ai-tem-quimica-quimica-organica-nomenclatura/
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_nomeclatura.pdf
http://research.ccead.puc-rio.br/sites/reas/wp-content/uploads/sites/15/2017/10/guiaDidatico_nomeclatura.pdf
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/construcao-modelos-para-uma-aula-sobre-geometria-molecular.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/construcao-modelos-para-uma-aula-sobre-geometria-molecular.htm
https://www.youtube.com/watch?v=sdTzZuMCC6g
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CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

História 
 

1ª SÉRIE 
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1º 

Introdução ao estudo da História 

 

 História da minha vida: o significado de meu passado e a marca que quero deixar no mundo. 

Construir uma linha de tempo desde a sua concepção até os dias atuais, fazendo conexão com os 

acontecimentos históricos do seu país, estado e município. O professor pode sugerir para os alunos 

socializarem suas histórias, mas sem que seja necessário a exposição  do aluno que não se sentir a 

vontade de falar sobre sua vida. 
 

 O tempo presente, o trabalho do historiador e a relação passado presente no estudo da 

História. 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

A origem e a evolução do Humano 

 

 Armas, Germes e Aço: Os Destinos Das Sociedades Humanas livro de Jared Diamond,. Pode 

ser  usado o filme produzido pela National Geographic. Esse documentário pode ser usado em dois 

momentos o primeiro na formação da civilização e o segundo na ocupação da América.A discussão 

sobre o que é civilização e como certas sociedades se “desenvolveram” mais que outras.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=lHme2Kmii0A 
 

 Interdisciplinaridade: Biologia, Geografia e filosofia. 

Pré- História: Paleolítico, Neolítico e 

Idade dos Metais 

 

 Filme : A  guerra do fogo retrata um período na pré-história e grupos distintos de homens no 

estágio evolucional, onde um ainda quase não se diferencia dos macacos e o outro grupo é mais 

evoluído, como habilidade comunicação e de fazer o fogo. O professor sugere um roteiro de 

questionário para assistir o filme para depois debater em sala de aula os relatos observados. 

https://www.youtube.com/watch?v=hNRIroPHB-g 
 

Guerra química na antiguidade: evidências arqueológicas 

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/guerra-quimica-na-antiguidade-evidencias-arqueologicas/ 

Interdisciplinaridade:  filosofia e  Química 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jared_Diamond
https://pt.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_Society
https://www.youtube.com/watch?v=lHme2Kmii0A
https://www.youtube.com/watch?v=hNRIroPHB-g
https://ensinarhistoriajoelza.com.br/guerra-quimica-na-antiguidade-evidencias-arqueologicas/
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Mesopotâmia  Professor sugere aos alunos que pesquisem no google antecipadamente sobre assuntos da 
atualidade ( Síria, Iraque e Turquia). 

 

 História da Mesopotâmia 
https://www.estudopratico.com.br/a-historia-da-mesopotamia/        (Acesso em 21/02/2019) 
 

 Os confrontos na Síria 
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/os-confrontos-

na-siria/ (Acesso em 22/02/2019) 

Hebreus, Fenícios e Persas  

 

 

 Professor sugere aos alunos que pesquisem no google antecipadamente sobre  atualidade 
destes países. ( Israel, Líbano e Irã ) 

Criação do Estado de Israel 
 Criação do Estado de Israel  
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/criacao-do-

estado-de-israel/ 
 

 Hebreus https://brasilescola.uol.com.br/historiag/hebreus-1.htm 
 Persashttps://www.todamateria.com.br/persas/ 
 Fenícios https://www.sohistoria.com.br/ef2/fenicios/p2.php 

2º 

China, Japão e Índia na Antiguidade  

 

 Professor sugere aos alunos que pesquisem no google antecipadamente sobre assuntos da 
atualidade destes povos. 

 

 A aula pode ser desenvolvida no laboratório de informática e multimídias. Pode-se iniciar a 
aula com o estímulo sobre as principais invenções chinesas (calculadora, pólvora, pipa, seda, artes 
marciais, bússola e etc.). Você poderá mostrar imagens desses objetos e questionar: que povo teria 
criado todos esses objetos/elementos? 

 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-china-antiga/ 
 

 Índia Antiga 
https://www.todamateria.com.br/india-antiga/ 
 

 Origens da civilização chinesa 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/china/origens-civilizacao-chinesa.htm 
 

 Civilização Japonesa 
https://www.infoescola.com/historia/civilizacao-japonesa 

https://www.estudopratico.com.br/a-historia-da-mesopotamia/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/os-confrontos-na-siria/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/os-confrontos-na-siria/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/criacao-do-estado-de-israel/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/criacao-do-estado-de-israel/
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/hebreus-1.htm
https://www.todamateria.com.br/persas/
https://www.sohistoria.com.br/ef2/fenicios/p2.php
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-china-antiga/
https://www.todamateria.com.br/india-antiga/
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/china/origens-civilizacao-chinesa.htm
https://www.infoescola.com/historia/civilizacao-japonesa
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Egito Antigo  Professor sugere aos alunos que pesquisem no google antecipadamente sobre notícias  do 

Egito atual. 
 

 Quem eram os antigos egípcios? Múmias antigas revelam novas pistas? 
 

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/quem-eram-os-antigos-egipcios-dna-de-mumias-antigas/ 
 

 Assistir o clipe da música Remmber the Time, de Michael Jackson e também o documentário 

a Negação do Brasil. Escrever um relatório, individual comparando a música e o filme, retratando: 

avaliar e comparar um e outro documento; qual o impacto que Michael Jackson quis causar? Ele 

estava influenciado por alguma teoria científica ou sua ideia de representar todos os egípcios como 

negros era uma crítica ao modelo de beleza americano? Como as expressões artísticas podem ser 

usadas para representarem ideias de uma determinada época? 
 

Interdisciplinaridade: Redação, arte, filosofia  
 

Grécia Antiga  Sócrates e a Democracia Grega 

https://historiadigital.org/artigos/socrates-na-construcao-da-democracia-grega/ 
 

 A participação das mulheres na vida social e política em Esparta e Atenas. 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 
 

Interdisciplinaridade : Sociologia e filosofia 
 

Roma Antiga  As contribuições das civilizações romana para a construção da cultura ocidental 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 
 

 O uso de imagens é ótimo para fixação do conteúdo e também pode ser ótimo para discussões 

em sala sobre o poder do Império e o preconceito religioso e cultural. 

 

Interdisciplinaridade : Sociologia e Arte  
 

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/quem-eram-os-antigos-egipcios-dna-de-mumias-antigas/
https://historiadigital.org/artigos/socrates-na-construcao-da-democracia-grega/
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
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1º 

Formação das Monarquias Nacionais 

 

 A ascensão política da burguesia e sua presença no período absolutista. 
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 
 

 Interdisciplinaridade: filosofia e sociologia  

Renascimento   Aula expositiva sobre o Renascimento, contextualizando suas principais características, 
localizando-o no tempo e no espaço geográfico. Leitura de textos selecionados sobre o tema. 

 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/o-
renascimento-por-meio-da-arte/ 

 

 Interdisciplinaridade: Arte e Filosofia 

 

Reforma Protestante 

 A Reforma Protestante e sua relação com o pensamento moderno. 
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 
 

 Filme Lutero: Antes de exibir o filme, seria interessante que algumas aulas fossem 
ministradas sobre a Idade Média, articulando o poder político da Igreja Católica e o Sacro Império 
Romano Germânico, de forma que os alunos possam aproveitar melhor e compreender o filme com 
maior profundidade a importância de Lutero e da Reforma Protestante.  

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-
educacao-lutero/ 

 

 Interdisciplinaridade: Sociologia 

Expansão Marítima Europeia  Uso de mapas, para a explicação do quanto o mundo europeu cresceu após o 
“descobrimento”. Um ótimo filme é 1492 a conquista do paraíso, ele pode ser colocado como 
panorama. 

https://www.youtube.com/watch?v=Aw8k2YCvzzQ 
 

 O Filme Armas, germes e aço  https://www.youtube.com/watch?v=lHme2Kmii0A 
 O pioneirismo português,conquista, invasão e descobrimento. 
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 
 Descobrimento do Brasil 

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/cabral-depois-do-descobrimento-do-brasil-expedicao-a-india/ 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/o-renascimento-por-meio-da-arte/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/o-renascimento-por-meio-da-arte/
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-educacao-lutero/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-educacao-lutero/
https://www.youtube.com/watch?v=Aw8k2YCvzzQ
https://www.youtube.com/watch?v=lHme2Kmii0A
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://ensinarhistoriajoelza.com.br/cabral-depois-do-descobrimento-do-brasil-expedicao-a-india/
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Reinos Africanos  Professor sugere aos alunos que pesquisem no google antecipadamente sobre assuntos 
relacionados a  África atual... 

 

 Dentro dessa matéria o eixo temático deve ser a valorização da história do negro, que sempre 
é visto como produto ou fruto da escravidão. Tratar do preconceito e do eurocentrismo. 

 

 A média metragem Pedra da Memória, de Renata Amaral, tem 60 minutos e trata de um 
assunto ainda desconhecido da maioria dos estudantes, por isso merece uma introdução. O 
mediador deve explicar aos alunos a história de escravos brasileiros (fugidos ou alforriados) que 
conseguiram voltar à África, instalando-se principalmente no Benim, país da África ocidental.  Lá 
chegando, mantiveram sua identidade brasileira, por meio da língua e dos  costumes brasileiros: 
culinária, festas populares, nomes das pessoas e religião (sincretismo religioso). Esse povo, 
chamado de os Agudás,  manteve correspondência com brasileiros. Milhares de africano herdaram e 
hoje cultivam essas tradições.   

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-
educacao-pedra-da-memoria/ 

 

 A África Atlântica  
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 
 

 Poesia Africana 
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/poesia-

africana-de-lingua-portuguesa/ 
 

 Interdisciplinaridade: Arte 

A Colonização da América  Professor sugere aos alunos que pesquisem  no google antecipadamente sobre assuntos da 
atualidade. 

 

 Colonização inglesa na América do Norte 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historia-america/colonizacao-inglesa-na-america-norte.htm 
 Colonização da América Espanhola 
https://www.todamateria.com.br/america-espanhola/ 
 

 Interdisciplinaridade: Geografia 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-educacao-pedra-da-memoria/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-educacao-pedra-da-memoria/
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/poesia-africana-de-lingua-portuguesa/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/poesia-africana-de-lingua-portuguesa/
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historia-america/colonizacao-inglesa-na-america-norte.htm
https://www.todamateria.com.br/america-espanhola/
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Brasil Colônia  Cabral depois do “descobrimento” do Brasil: a desastrosa expedição à Índia. 
 

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/cabral-depois-do-descobrimento-do-brasil-expedicao-a-india/ 
 

 Colonialismo entre colônias e metrópoles. 
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/colonialismo-
entre-colonias-e-metropoles/ 

 

 Conjuração Mineira 
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-conjuracao-

mineira/ 
 

 Mucamas 
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-

educacao-curta-mucamas/ 
 

 Racismo, raça e etnia  
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/racismo-raca-

e-etnia-pensando-as-politicas-raciais/ 
 

 Interdisciplinaridade: Sociologia 
 

História do Norte Goiano  Material  enviado em anexo. 
 

Interdisciplinaridade: Geografia 
 

3ª SÉRIE 

1º 

República Velha  A construção de um seminário-aula visa a construção do conhecimento histórico de modo 

mais autônomo, permitindo a experiência aos alunos de serem professores por um dia. Caberá ao 

professor o papel de mediador/orientador do processo de construção. Importante ressaltar que essas 

aulas terão um caráter definitivo, ou seja, serão as aulas expositivas do conteúdo da Primeira 

República no Brasil. Ótima sugestão para trabalhar todos as revoltas deste período. 

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/cabral-depois-do-descobrimento-do-brasil-expedicao-a-india/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/colonialismo-entre-colonias-e-metropoles/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/colonialismo-entre-colonias-e-metropoles/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-conjuracao-mineira/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-conjuracao-mineira/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-educacao-curta-mucamas/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-educacao-curta-mucamas/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/racismo-raca-e-etnia-pensando-as-politicas-raciais/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/racismo-raca-e-etnia-pensando-as-politicas-raciais/
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República Velha  Oligarquias no poder  
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para- ensinar/planos-de-aula/as-oligarquias-

no-poder/ 
 

 Revolta da Chibata 
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/revolta-da-

chibata-movimentos-sociais-na-republica-velha/ 
 

 Revoltas na Primeira República 
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/revoltas-na-

primeira-republica-republica-velha/ 
 

 A crise de 1929 em um mapa mental para usar em sala de aula 
https://ensinarhistoriajoelza.com.br/a-crise-de-1929-mapa-mental/ 
 

 Monarquia e República: características e diferenças - Pesquisa 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40219 

 

Partilha da África e da Ásia  Independência dos Países Africanos 
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-

independencia-dos-paises-africanos/ 
 

 Imperialismo na Ásia 
https://www.todamateria.com.br/imperialismo-na-asia/ 
 

 Filme: Gandhi, de Richard Attenborough 

A Primeira Guerra  Mundial  Primeira guerra mundial: horrores e sofrimento da guerra química 
https://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/primeira-guerra-mundial-horrores-e-sofrimentos-da-
guerra-quimica/ 
 A grande guerra e as novas fronteiras no Oriente Médio 
http://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-grande-guerra-
e-as-novas-fronteiras-no-oriente-medio/ 
 

 A conferência de Paris e o Tratado de Versalhes 
http://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-conferencia-
de-paris-e-o-tratado-de-versalhes-1919/ 
 

 Interdisciplinaridade: Química e geografia 
 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-%20ensinar/planos-de-aula/as-oligarquias-no-poder/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-%20ensinar/planos-de-aula/as-oligarquias-no-poder/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/revolta-da-chibata-movimentos-sociais-na-republica-velha/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/revolta-da-chibata-movimentos-sociais-na-republica-velha/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/revoltas-na-primeira-republica-republica-velha/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/revoltas-na-primeira-republica-republica-velha/
https://ensinarhistoriajoelza.com.br/a-crise-de-1929-mapa-mental/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40219
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-independencia-dos-paises-africanos/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-independencia-dos-paises-africanos/
https://www.todamateria.com.br/imperialismo-na-asia/
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A Revolução Russa  Professor sugere aos alunos que pesquisem no google antecipadamente sobre assuntos da 

atualidade ( notícias sobre a Rússia ). 

 Revolução Russa.  

 https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-

revolucao-russa/ 
 

 A conferência de Paris e o Tratado de Versalhes. 

 https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-

conferencia-de-paris-e-o-tratado-de-versalhes-1919/ 

América Latina no século XX  Professor sugere aos alunos que pesquisem no google antecipadamente sobre assuntos 

relacionados  a atualidade.  

 ( situação da Venezuela atual)  
 

 CINEMA E EDUCAÇÃO  

 https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-

educacao-a-aventura-esta-la-fora/ 
 

 CONFLITOS DOS EUA 

 https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/conflitos-

nos-eua/ 
 

 Hugo Chávez e a Revolução Bolivariana 
 

 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51409 

 

2º A Crise do Capitalismo e Regimes 

Totalitários 

 

 A crise de 1929 em um mapa mental para usar em sala de aula. 

 https://ensinarhistoriajoelza.com.br/a-crise-de-1929-mapa-mental/ 
 

 Regimes Totalitários 

 https://brasilescola.uol.com.br/historiag/regime-totalitario.htm 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-revolucao-russa/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-revolucao-russa/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-conferencia-de-paris-e-o-tratado-de-versalhes-1919/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-conferencia-de-paris-e-o-tratado-de-versalhes-1919/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-educacao-a-aventura-esta-la-fora/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-educacao-a-aventura-esta-la-fora/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/conflitos-nos-eua/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/conflitos-nos-eua/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51409
https://ensinarhistoriajoelza.com.br/a-crise-de-1929-mapa-mental/
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Era Vargas 

 

 Para introdução dos acontecimentos da chamada “Era Vargas”, o (a) professor (a) irá expor 
aos estudantes o momento histórico em que a sociedade se encontrava, em âmbito nacional e 
internacional, e de que maneira isso influenciou nos acontecimentos que levam a ascensão de 
Getúlio Vargas ao poder. 
 https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/era-

vargas-governo-provisorio-ao-estado-novo/ 
 

 Exibição do filme: O Baile perfumado 
 

Antes da exibição do filme, os professores podem conversar com os alunos sobre o contexto 
histórico tratado pelo filme. Quem foi Lampião, o que é o Cangaço, como eles se relacionam com as 
estruturas sociais e políticas do nordeste brasileiro, assim como dar uma ideia geral sobre o Estado 
Novo. Leia o material sugerido no item 4 da seção Para Organizar o seu Trabalho e Saber Mais. Os 
professores de História podem utilizar o filme para trabalhar com seus alunos este capítulo da 
história brasileira, relacionando-o com a estrutura social e política do nordeste ao longo do tempo, 
desde essa época até os tempos atuais. A história de Lampião também pode ser excelente para 
discutir com os alunos a historiografia e as representações sociais deste personagem, que variam de 
acordo com os interesses políticos em jogo. 

 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-
educacao-baile-perfumado/ 

Segunda Guerra Mundial  Utopia e barbárie  
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/utopia-e-

barbarie/ 
 

  Incêndio do reichstag: o pretexto para o nazismo agarrar-se ao poder 
https://ensinarhistoriajoelza.com.br/incendio-do-reichstsag-o-pretexto-para-o-nazismo/ 
 

 História de Anne- Frank 
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/diario-de-anne-

frank 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/era-vargas-governo-provisorio-ao-estado-novo/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/era-vargas-governo-provisorio-ao-estado-novo/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-educacao-baile-perfumado/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/cinema-e-educacao-baile-perfumado/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/utopia-e-barbarie/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/utopia-e-barbarie/
https://ensinarhistoriajoelza.com.br/incendio-do-reichstsag-o-pretexto-para-o-nazismo/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/diario-de-anne-frank
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/diario-de-anne-frank
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Segunda Guerra Mundial  Filmes  para entender o fascismo e nazismo 

https://catracalivre.com.br/cidadania/14-filmes-na-netflix-para-entender-o-que-e-o-fascismo-e-o-

nazismo/ 
 

 Interdisciplinaridade : Sociologia e química 

 

Guerra Fria  Convide os alunos a explorar a atividade interativa “Guerra Fria”,disponível no NET 

Educação (material de apoio). 
 

 Por meio do objeto, é possível acompanhar o desenvolvimento dos acontecimentos mais 

marcantes da Guerra Fria, no tempo e no espaço.  

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/guerra-fria-da-

guerra-fria-ao-mundo-atual/ 
 

 Antes de exibir o longa-metragem Dr. Fantástico, é importante que sejam trabalhados os 

temas que envolvem  a  2° Guerra Mundial e da Guerra Fria, para que os alunos possam alcançar a 

ironia de um filme que satiriza esse contexto, conhecido como “paz armada”. Nele, generais, 

presidentes e funcionários do alto escalão dos governos norte-americano e russo buscam uma forma 

de contornar as manobras de um general maluco, que ordena uma série de ataques nucleares à 

Rússia, colocando o destino de toda a humanidade em risco. 
 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/dr-fantastico/ 
 

 Interdisciplinaridade: Geografia 

 

https://catracalivre.com.br/cidadania/14-filmes-na-netflix-para-entender-o-que-e-o-fascismo-e-o-nazismo/
https://catracalivre.com.br/cidadania/14-filmes-na-netflix-para-entender-o-que-e-o-fascismo-e-o-nazismo/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/guerra-fria-da-guerra-fria-ao-mundo-atual/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/guerra-fria-da-guerra-fria-ao-mundo-atual/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/dr-fantastico/
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Geografia 
 

1ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

Elementos da orientação: Pontos de 

orientação e as coordenadas geológicas 

Mediação cartográfica como instrumento para análise do espaço 
 

Redes e coordenadas geográfica 

 

Links:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40755 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=220 

Elementos da Cartografia Escalas de análises cartográfica e geográfica 

 

Representação da superfície terrestre: projeções cartográficas, distorções e escalas. 

 

Links:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41545 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40102 

 

Mapas do Mundo e do Brasil Mapas do Mundo e do Brasil 

 

Link:https://paises.ibge.gov.br 

 

2º 

Eras Geológicas Construindo a escala geológica 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27402 

 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40755
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=220
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41545
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40102
https://paises.ibge.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27402
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º 

Deriva Continental e as Placas 

Tectônicas 

 

Terra – Um Planeta Dinâmico 
 

Os principais movimentos da Terra e suas consequências. 

 

Links 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25689 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40103 

As Rochas 

Os recursos minerais não energéticos no 

mundo e no Brasil 

Minerais brasileiros 

 

Link 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18452 

Relevo As mudanças de temperatura e os principais fatores climáticos que a influencia. Projeto de pesquisa 

para o Ensino Médio. 

 

Link 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40785 

Solos do Brasil Atividade interdisciplinar - como conhecer a qualidade do solo: 

 

Link 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=11195 

2ª SÉRIE 

1º 

População do Brasil: distribuição e 

crescimento 

População brasileira: a mudança na estrutura etária dos brasileiros. 

 

Link 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28663 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25689
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18452
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=11195
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28663
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

Teorias Demográficas Teorias Demográficas: Malthus e os neomalthusianos 
 
Lin 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27318 

Estrutura etária e por gênero da 

população brasileira 

População brasileira: perfil demográfico em transição 
 
Link 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=50927 

Deslocamentos populacionais: 

(Migração, Imigração, Emigração e 

Refugiados) 

Imigração no Brasil 
 

Migrações internacionais: pessoas e saberes em movimento. Por que estranhá-los? 
 

As migrações internas no território brasileiro... Uma leitura através do filme Central do Brasil 
 

Links 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25088 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=53001 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=52620 

O futuro do crescimento demográfico. População Brasileira – Transição Demográfica 
 

Link 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25551 
 

FILMES: 
O Caos – Super População - https://www.youtube.com/watch?v=c85n52PK4t4 
O Crescimento das Cidades e a Periferia – Sala de Notícias – Canal Futura 

https://www.youtube.com/watch?v=lomRYeaOh1Y 
Cidades Brasileiras: Novos Desafios. -  
https://www.youtube.com/watch?v=puIh8Hr8tX4 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27318
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25088
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=53001
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25551
https://www.youtube.com/watch?v=c85n52PK4t4
https://www.youtube.com/watch?v=lomRYeaOh1Y
https://www.youtube.com/watch?v=puIh8Hr8tX4
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º 

Urbanização Moderna 

 

Problemas ambientais urbanos 

 

Dinâmica entre o urbano e o rural, 

análise de uso e ocupação de terras, 

produção e questões fundiárias. 

 

Conflitos rurais, urbanos e étnicos 

culturais no Brasil e no Tocantins. 

Os atuais desafios do processo de urbanização nas cidades brasileiras 

O processo de urbanização no Brasil 

Urbanização e vida na cidade: os chamados problemas urbanos são mesmo da cidade? 

As megacidades e os seus desafios 

Transporte urbano e o grau de urbanidade 

Grandes Metrópoles, grandes problemas 

Os problemas ambientais nas zonas rurais 

Os atuais desafios do processo de urbanização nas cidades brasileiras 

 

Links 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25787 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41116 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=48636 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25694 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27423 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1133 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27420 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25787 

3ª SÉRIE 

1º 

Orientação e elementos da cartografia Mediação cartográfica como instrumento para análise do espaço 

Escalas de análises cartográfica e geográfica 

Representação da superfície terrestre: projeções cartográficas, distorções e escalas. 

Links 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40755 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41545 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40102 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25787
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41116
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=48636
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25694
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27423
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1133
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27420
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40755
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41545
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40102
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

Mapas do Brasil Mapas do Mundo e do Brasil 
 

Link: https://paises.ibge.gov.br 

Elementos da geologia 

 

Elementos da Geomorfologia 

Construindo a escala geológica 

As marcas da natureza nas paisagens 
 

Links:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27402 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40808 

 

 

Relevo Brasileiro 

As mudanças de temperatura e os principais fatores climáticos que a influencia. Projeto de pesquisa 

para o Ensino Médio. 
 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40785 

 

Elementos e os fatores climáticos 

 

 

Os grandes domínios climáticos do 

mundo 

A diversidade dos tipos climáticos no Brasil 

As mudanças de temperatura e os principais fatores climáticos que a influencia. Projeto de pesquisa 

para o Ensino Médio. 
 

Links:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1257 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40785 

 

Os grandes domínios vegetais do 

mundo 

Biomas Brasileiros 

Unidades de conservação: uma questão de sobrevivência 

Características do Bioma Cerrado 
 

Links 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=50216 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=53046 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=471 

https://paises.ibge.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27402
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1257
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=50216
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=53046
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=471


 
Praça dos Girassóis, Palmas-TO – CEP: 77003-910 | +55 63 3218-1400 | www.seduc.to.gov.br 

 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas - Geografia 
 

90 
 

3ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º 

Atividade agrícola no mundo e no 

Brasil 

 

As grandes questões sociais no campo 

O trabalho no campo: a importância da agricultura familiar para o Brasil 

A Revolução Verde e a fome no mundo 

A modernização da agricultura no Brasil 

Transgênicos: a produção de alimentos geneticamente modificados no Brasil 

A reforma agrária e os movimentos sociais no campo. 
 

Links 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25791 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25760 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=50943 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25776 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41621 

 

O IDH – Índice de Desenvolvimento 

Humano 

IDH: Lições dos primeiros e dos últimos municípios colocados no ranking nacional 

O IDH e o FIB: discutindo índice de desenvolvimento humano e a felicidade interna bruta 
 

Links 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=55204 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49227 

 

O Fim da Guerra Fria Guerra Fria: um conflito ideológico 

Corrida Espacial e Armamentista na Guerra Fria 
 

Links 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28705 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=56734 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25791
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25760
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=50943
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25776
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=55204
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28705
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º 

A Nova Ordem Mundial Nova ordem ou nova desordem mundial? 

Relação Norte/Sul X Cooperação Sul-Sul: paradigmas, valores e a Nova Ordem Mundial. 

A Nova Ordem Mundial: o que é e como nos atinge? 

Os BRICS podem influenciar a atual ordem mundial? 
 

Links 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28853 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57122 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57119 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57070 

Globalização e Blocos Econômicos 

Globalização e Meio Ambiente 

Grandes fóruns de debates ambientais 

Globalização – consumismo e alienação 

Faces da Globalização 

Globalização e as questões ambientais 

Agenda 21 na escola: como implantar? 
 

Links 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=30503 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25543 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=13562 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=50859 

Geopolítica e Economia Os EUA pós 11 de Setembro 

Conflitos no Cenário Mundial 
 

Links 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41241 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=173 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28853
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57122
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57119
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=30503
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25543
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=13562
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41241
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º 

 

Geografia do Estado do Tocantins 

 

Tocantins: o estado mais novo do Brasil 

 

Link 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57026 

 

FILMES: 

SOS Aquecimento Global - https://www.youtube.com/watch?v=sSHkhyXfgMY 

Milton Santos – Por outra Globalização - https://www.youtube.com/watch?v=KZIJQvy-aFw 

Globalização - https://www.youtube.com/watch?v=eUKH8Db2kjk 

https://www.youtube.com/watch?v=sSHkhyXfgMY
https://www.youtube.com/watch?v=KZIJQvy-aFw
https://www.youtube.com/watch?v=eUKH8Db2kjk
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Filosofia 
 

1ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

Sujeito e Objeto do Conhecimento 
A questão do conhecimento: e surge a Filosofia! 
 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41114 

Tipos de Conhecimento 

Introdução à filosofia: os diversos tipos de conhecimento 
 

Link 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=4488 

O Alcance do Conhecimento 

Principal Teoria do Conhecimento 

Relação Sujeito E Objeto, Origem Do Conhecimento, A Corrente Racionalista. 
 

Links 

http://conhecersemmover-se.blogspot.com/2013/12/relacao-sujeito-e-objecto-origem-do.html 
 

VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=J37BKVbu3EM 

A Origem da Filosofia 
Origem e significado da filosofia 
 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28024 

O Que é Filosofia 
Introdução à Filosofia 
 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=520 

2º 

Sócrates e o Nascimento da Filosofia 
A filosofia socrática e o diálogo 
 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=32221 

Os Pré-Socráticos 
Filósofos Pré-Socráticos 
 

Link:https://www.todamateria.com.br/filosofos-pre-socraticos/ 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41114
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=4488
http://conhecersemmover-se.blogspot.com/2013/12/relacao-sujeito-e-objecto-origem-do.html
https://www.youtube.com/watch?v=J37BKVbu3EM
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28024
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=520
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=32221
https://www.todamateria.com.br/filosofos-pre-socraticos/
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º 

Mito e Filosofia 

O Mito e a Filosofia 

Do mito à razão: o surgimento da Filosofia 
 

Links 

https://www.todamateria.com.br/o-mito-e-a-filosofia/ 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57437 

Campo de Investigação Filosófica 

Você sabe diferenciar senso comum, conhecimento filosófico e conhecimento científico? 
 

Link 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=38717 

Platão e o Mundo das Ideias 

Resumo da Filosofia de Platão: Teoria das Ideias, Mundo Sensível e Psicologia 
 

Links 

https://felipepimenta.com/2013/04/03/resumo-da-filosofia-de-platao-teoria-das-ideias-mundo-

sensivel-e-psicologia/ 
 

VÍDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=TUgaGn0zxUg 

O Mito da Caverna 

Platão: O mito da caverna 

Significado do Mito da caverna 
 

Links 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=747 

https://www.significados.com.br/mito-da-caverna/ 

http://nead.uesc.br/arquivos/Letras/historia-educacao/pensamento-complexo-piteco.pdf 

 

VÍDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=XoU4YAhJzLY 

https://www.todamateria.com.br/o-mito-e-a-filosofia/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57437
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=38717
https://felipepimenta.com/2013/04/03/resumo-da-filosofia-de-platao-teoria-das-ideias-mundo-sensivel-e-psicologia/
https://felipepimenta.com/2013/04/03/resumo-da-filosofia-de-platao-teoria-das-ideias-mundo-sensivel-e-psicologia/
https://www.youtube.com/watch?v=TUgaGn0zxUg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=747
https://www.significados.com.br/mito-da-caverna/
http://nead.uesc.br/arquivos/Letras/historia-educacao/pensamento-complexo-piteco.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XoU4YAhJzLY
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2ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

A verdade 

Notas sobre a Filosofia e a busca pela verdade 
A concepção filosófica da Verdade. 
 

Links 
http://filosofiaecoisasdavida.blogspot.com/2011/06/notas-sobre-filosofia-e-busca-pela.html 
http://fabiopestanaramos.blogspot.com/2011/09/concepcao-filosofica-da-verdade.html 
VIDEOS 
https://www.stoodi.com.br/blog/2017/07/14/o-que-e-o-conceito-de-verdade-para-filosofia/ 

As Ideias de Maquiavel 

Introdução sobre Maquiavel 
As ideias de Maquiavel 
 

Links 
https://sites.google.com/site/filosofiapopular/filosofos/Maquiavel 
https://pt.slideshare.net/profhenrysales/aula-18-as-ideias-de-maquiavel-50136163 

Helenismo, Epicurismo e Estoicismo 

As escolas helenistas - Epicurismo e Estoicismo 
As Quatro Escolas Do Helenismo 
 

Links 
https://pt.slideshare.net/joaopaulorodrigues927/as-escolas-helenistas-epicurismo-e-estoicismo 
http://mariliacoltri.blogspot.com/2014/05/as-quatro-escolas-do-helenismo.html 
VIDEOS 
https://www.youtube.com/watch?v=xCY5JZaNBvY 
https://www.youtube.com/watch?v=nXWXT9OTmDc 

Introdução ao Pensamento Político 

Aristóteles: a política e o bem comum 
Filosofia política – introdução: 
Introdução ao pensamento político 
 

Links 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40621 
http://www.acervofilosofico.com/filosofia-politica-introducao 
https://pt.slideshare.net/WiltonMoretto/introduo-ao-pensamento-poltico 

http://filosofiaecoisasdavida.blogspot.com/2011/06/notas-sobre-filosofia-e-busca-pela.html
http://fabiopestanaramos.blogspot.com/2011/09/concepcao-filosofica-da-verdade.html
https://sites.google.com/site/filosofiapopular/filosofos/Maquiavel
https://pt.slideshare.net/profhenrysales/aula-18-as-ideias-de-maquiavel-50136163
https://pt.slideshare.net/joaopaulorodrigues927/as-escolas-helenistas-epicurismo-e-estoicismo
http://mariliacoltri.blogspot.com/2014/05/as-quatro-escolas-do-helenismo.html
https://www.youtube.com/watch?v=xCY5JZaNBvY
https://www.youtube.com/watch?v=nXWXT9OTmDc
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40621
http://www.acervofilosofico.com/filosofia-politica-introducao
https://pt.slideshare.net/WiltonMoretto/introduo-ao-pensamento-poltico
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º 

O Contratualismo – Thomas Hobbes 

As Teorias Contratualistas - Hobbes, Locke e Rousseau 

Thomas Hobbes: O Estado Moderno 
 

Links 

https://sites.google.com/site/aloisiofritzen/Home/fotos/filosofia-

conteudos/tc_hobbes_locke_rousseau 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=42863 

VIDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=ICHwAmBnB6k 

O Contratualismo – John Locke 

O Contrato Social: Hobbes, Locke e Rousseau 

Significado de Contratualismo 
 

Links 

https://ensaiosenotas.com/2018/03/02/o-contrato-social-hobbes-locke-e-rousseau/ 

https://www.significados.com.br/contratualismo/ 

VIDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=OQm6tgLwHYU 

Rousseau 

O problema da desigualdade e o legado histórico do ideal de igualdade entre os homens, a partir da 

perspectiva de Jean-Jacques Rousseau 

Rousseau e o contrato social 
 

Links 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=37950 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/rousseau-contrato-social.htm 

VIDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=cCMebudVJss 

https://sites.google.com/site/aloisiofritzen/Home/fotos/filosofia-conteudos/tc_hobbes_locke_rousseau
https://sites.google.com/site/aloisiofritzen/Home/fotos/filosofia-conteudos/tc_hobbes_locke_rousseau
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=42863
https://www.youtube.com/watch?v=ICHwAmBnB6k
https://ensaiosenotas.com/2018/03/02/o-contrato-social-hobbes-locke-e-rousseau/
https://www.significados.com.br/contratualismo/
https://www.youtube.com/watch?v=OQm6tgLwHYU
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=37950
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/rousseau-contrato-social.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cCMebudVJss
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º 

Kant e o Criticismo Criticismo e pensamento: Kant e sua concepção de pensar 
Criticismo Kantiano 
 

Links:https://rizosite.wordpress.com/2011/05/26/criticismo-e-pensamento-kant-e-sua-concepcao-
de-pensar/ 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/criticismo-kantiano/56200 
VIDEOS 
https://www.youtube.com/watch?v=KAcGVBcbSSw 

3ª SÉRIE 

1º 

A Cultura 

Significado de cultura 
O que é cultura? 
Filosofia e cultura 
 

Links 
https://www.significados.com.br/cultura/ 
http://filosofia.ceseccaieiras.com.br/o-que-e-cultura 
https://filosofia-e-cultura1.webnode.com/ 
VIDEOS 
https://www.youtube.com/watch?v=YD7PtWTgtXs 
https://www.youtube.com/watch?v=TpvoNkSgElQ 

A Experiência do Sagrado 

A experiência do Sagrado 
O que é o sagrado para você? 
 

Links 
http://filosofiaterceiroano.blogspot.com/2010/10/experiencia-do-sagrado.html 
http://tolentino-filosofia.blogspot.com/2010/09/3-ano-3-bimestre-eixo-religiao.html 
VIDEOS 
https://prezi.com/japoqph0geia/a-experiencia-do-sagrado-filosofia-prof-sergio-lima-nas/ 
 

https://rizosite.wordpress.com/2011/05/26/criticismo-e-pensamento-kant-e-sua-concepcao-de-pensar/
https://rizosite.wordpress.com/2011/05/26/criticismo-e-pensamento-kant-e-sua-concepcao-de-pensar/
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/criticismo-kantiano/56200
https://www.youtube.com/watch?v=KAcGVBcbSSw
https://www.significados.com.br/cultura/
http://filosofia.ceseccaieiras.com.br/o-que-e-cultura
https://filosofia-e-cultura1.webnode.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YD7PtWTgtXs
https://www.youtube.com/watch?v=TpvoNkSgElQ
http://filosofiaterceiroano.blogspot.com/2010/10/experiencia-do-sagrado.html
http://tolentino-filosofia.blogspot.com/2010/09/3-ano-3-bimestre-eixo-religiao.html
https://prezi.com/japoqph0geia/a-experiencia-do-sagrado-filosofia-prof-sergio-lima-nas/
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

Instituição da Religião 
Religião e filosofia 
 
Link:https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/nutricao/religiao-e-filosofia/49687 

Introdução à Lógica 

Introdução à Lógica 
 
Links:https://pt.slideshare.net/lcbasso/introduo-lgica 
VIDEOS 
https://www.youtube.com/watch?v=u-R_dAtEP9k 
https://www.youtube.com/watch?v=1UKbYiVoNQk 

2º 

A Existência  

Ética 

Senso moral e consciência moral 
A existência ética 
A existência ética: senso moral e consciência moral 
 
Links 
https://www.ebah.com.br/content/ABAAAhEAUAB/marilena-chaui-a-existencia-etica 
https://pt.slideshare.net/pqallan/a-existncia-tica 
http://eticaparatodosnos.blogspot.com/p/a-existencia-etica-senso-moral-e.html 
 
VIDEOS 
https://www.youtube.com/watch?v=h0axFYvat0E 

A Filosofia Moral 

O senso moral e a consciência moral: marginalização e alienação 
Filosofia Moral: Ética e Moral 
 
Links 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18250 
http://aquitemfilosofiasim.blogspot.com/2007/11/filosofia-moral-tica-e-moral.html 
VIDEOS 
https://www.youtube.com/watch?v=dtJKzLO_0OE 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/nutricao/religiao-e-filosofia/49687
https://pt.slideshare.net/lcbasso/introduo-lgica
https://www.youtube.com/watch?v=u-R_dAtEP9k
https://www.youtube.com/watch?v=1UKbYiVoNQk
https://www.ebah.com.br/content/ABAAAhEAUAB/marilena-chaui-a-existencia-etica
https://pt.slideshare.net/pqallan/a-existncia-tica
http://eticaparatodosnos.blogspot.com/p/a-existencia-etica-senso-moral-e.html
https://www.youtube.com/watch?v=h0axFYvat0E
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18250
http://aquitemfilosofiasim.blogspot.com/2007/11/filosofia-moral-tica-e-moral.html
https://www.youtube.com/watch?v=dtJKzLO_0OE
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

2º Ética e Política 

Aristóteles: A Política e o Bem Comum 

Ética e Cidadania – Repensando valores através da música 

Cidadania e política: o voto. 

 
Links 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40621 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=56766 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=36757 

Sugestões de Sites que podem ser uteis: 

https://farofafilosofica.com/2016/11/19/10-filmes-sobre-a-historia-da-filosofia/ 

https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html 

 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40621
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=56766
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=36757
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/
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ANEXO- Áudio Visuais para Filosofia 

 

SUGESTÕES DE FILMES 

NOME DO FILME TEMA RELACIONADO SINOPSE 

Sociedade dos Poetas mortos O Conhecimento 

Obra que, por trás de um enredo bastante previsível, aborda uma questão 

fundamental em uma sociedade como a nossa, marca por uma racionalidade que visa 

fins, objetivos úteis, sejam eles a sobrevivência, o sucesso ou o status, de que espaço 

podemos dispor para a expressão do que há de mais humano em nós, nossas dúvidas, 

nossas perguntas essenciais? Qual o lugar do “inútil” da poesia, da arte e da filosofia? 

Inteligência Artificial Tipos de Conhecimento 

Na famosa ficção científica, David é um menino-robô adotado por um casal. Mas 

tem um detalhe muito importante: ele não é como os robôs que costumamos ver nos 

cinemas, a sua grande diferença é que ele foi programado para amar e ser amado. 

Mesmo com a capacidade de se emocionar, ele não consegue a aceitação total dos 

humanos. Por isso, ele segue em busca dos seus semelhantes para entender o seu 

universo. Podemos relacionar a Filosofia à questão de construir o conhecimento e a 

identidade. Neste caso, o robô vai construindo a identidade dele através da 

inteligência, do conhecimento e da razão. 

O Feitiço do Tempo Os Pré Socráticos 

No filme, um repórter muito arrogante é escolhido para cobrir o “Dia da Marmota”, 

um evento simples que acontecerá em uma cidadezinha do interior. A imprensa fica 

atenta a esse dia, porque dependendo de como a marmota sair do seu esconderijo, os 

americanos saberão se o inverno será rigoroso ou não. Mas uma coisa muito estranha 

acontece, como literalmente um feitiço no tempo. O repórter fica preso nesse 

acontecimento – ele filma a Marmota, dorme e quando acorda, ele está prestes a fazer 

a reportagem novamente. O filme trabalha dois conceitos dos pré-socráticos. 

Parmênides, que é o princípio da identidade, diz que o ser é totalmente imutável. Já 

Heráclito fala que tudo está em transformação. 
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NOME DO FILME TEMA RELACIONADO SINOPSE 

Sócrates 
O Nascimento da 

Filosofia 

Um dos maiores filósofos da Humanidade. Foi um filósofo ateniense do período 

clássico da Grécia Antiga É reconhecido como um dos fundadores da filosofia 

ocidental. Seus primeiros estudos e pensamentos discorrem sobre a essência da 

natureza e da alma humana. O Diretor Rossellini mostra o final da vida de Sócrates, 

em especial seu julgamento e sua condenação à morte, com destaque para os célebres 

diálogos socráticos: “Apologia”, discurso de defesa do filósofo; “Críton”, em que um 

dos seus discípulos tenta convencê-lo a fugir da prisão; e “Fédon”, com seus últimos 

ensinamentos antes de tomar a cicuta. 

A Origem 
Platão e o Mundo da 

Idéias 

Don Cobb é um ladrão que consegue invadir os sonhos de suas vítimas e descobrir 

todos os seus segredos guardados no subconsciente. Devido a morte de sua esposa, ele 

é um fugitivo proibido de voltar ao EUA e não pode reencontrar seus filhos. Em meio 

às suas aflições, ele decide aceitar a missão de um empresário: ele recruta um time 

para invadir a mente e plantar uma ideia em um herdeiro japonês. Neste filme, a 

Filosofia pode ser relacionada ao mesmo princípio da questão do platonismo – fato do 

mundo inteligível ser diferente do mundo sensível. Podemos ver a ideia de que o ‘real’ 

mundo é o inteligível, é o mundo das ideias. Então, o que nós vivemos nada mais é 

que uma reminiscência, uma lembranças do mundo das ideias. 

PulpFiction Ética e Moral 

Filme polêmico sobre o mundo do crime, retratando a gratuidade da violência na 

atualidade. A violência se torna banal, mata-se por qualquer motivo. Pode ser visto 

como uma crítica da perda dos valores morais na sociedade contemporânea. 

MinorityReport Ética e Moral Discute os limites éticos da ciência. 
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NOME DO FILME TEMA RELACIONADO SINOPSE 

Festim Diabólico Ética e Moral 

Dois estudantes resolvem matar uma pessoa simplesmente para experimentar a 

sensação de cometer um assassinato. Eles querem provar para si que são capazes de 

arquitetar o crime perfeito. Para deixar a história ainda mais sombria, eles guardam o 

corpo da vítima em um baú e convidam alguns colegas para um jantar – que não 

desconfiam que há um morto ali. O filme trabalha muito a questão do uso de máscaras 

– com elas, ninguém vai perceber quem você realmente é. “Podemos relacionar a 

Filosofia à questão ética, da verdade e da própria empatia – ou seja, você vai matar 

alguém só para descobrir a sensação de matar. Eles vão quebrar a ideia da sensação e 

partir para a materialidade”, além disso, também está presente o pensamento kantiano 

de que nem tudo que é bom é certo. “Às vezes você quer fazer algo, mas aquilo não é 

certo. Ou, então, pode existir uma coisa certa a se fazer e você não quer”, reflete. 

Imortais Mito e Filosofia 

O rei Hiperion está em busca do arco de Épiro, uma poderosa arma que pode matar 

até mesmo deuses. Para encontrá-lo ele conduz seu exército a todos os vilarejos, 

deixando um rastro de destruição. Theseus vive tranquilamente em uma pequena vila 

encravada na montanha, ao lado da mãe e de um senhor que é seu tutor desde quando 

era criança. O que Theseus não sabia era que o velho na verdade era Zeus, o rei dos 

deuses, que vinha à Terra sob a forma humana por acreditar em seu potencial. Quando 

as tropas de Hiperion chegam à vila elas matam a mãe de Theseus e o capturam. No 

cativeiro ele está entregue à morte, mas recebe apoio de Phaedra, uma vidente que 

também está presa e teve uma visão em que Theseus empunha o cobiçado arco de 

Épiro. 
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NOME DO FILME TEMA RELACIONADO SINOPSE 

Os Deuses Devem Estar 

Loucos 
Mito e Filosofia 

Na história, uma tribo africana nunca tinha visto uma pessoa sem ser de sua raça. De 
repente, passa um avião perto da aldeia com um piloto branco que está tomando uma 
Coca-cola. Para completar, ele joga a garrafa de Coca-cola vazia pela janela e ela cai 
justamente no meio da tribo. Como eles não faziam ideia do que poderia ter acontecido 
ali, eles presumem automaticamente que aquilo é uma mensagem dos deuses. Esse 
filme é ótimo para relacionar aos conceitos da Filosofia. Nele, a gente consegue ver a 
questão do mito e do logos – de como você constrói o mito, de como você desenvolve 
a ideia de ritual e como se constrói essa identidade”. chama a atenção para um detalhe 
significativo: o símbolo da divindade, retratado pelo filme, é a Coca-cola. 

Matrix O Mito da Caverna 

Thomas é um programador que começa a ter pesadelos – ele sonha com um 
computador sendo ligado ao seu corpo. Assustado, ele costuma acordar no momento 
em que os eletrodos seriam implantados em seu cérebro. Com o tempo, ele descobre 
que “Matrix” é um sistema de computador que manipula a mente das pessoas e forja 
uma falsa “realidade”. Por isso, ele é recrutado por Morpheus e Trinity para lutarem 
contra esse mundo artificial e voltarem para realidade. “O eixo central do Matrix é o 
Mito da Caverna de Platão. O filme trabalha a ideia do sujeito se libertar daquele 
mundo que lhe é apresentado como mundo real, mas que na verdade não é o mundo 
real. Ou seja, ele precisa romper com o mito e sair da caverna”, afirma o professor. 

Show de Truman Mito da Caverna 

Truman Burbank é um homem que leva uma vida simples e sossegada. Com o 
tempo, ele começa a desconfiar de toda aquela tranquilidade e passa a estranhar sua 
esposa, amigos e até mesmo a cidade em que vive. Ele acaba descobrindo que desde 
sempre está sendo monitorado por câmeras e que sua vida é transmitida na televisão, 
como forma de entretenimento. É um filme que retrata o mundo real e o mundo 
imaginário. Na história, ele vive uma ilusão e só vai descobrir isso quando sai da 
caverna, conta o professor. O mais interessante é quando ele começa a romper com o 
mito. Neste momento, você nota que todo mundo quer que ele não rompa, inclusive 
quem está fora da caverna vendo a vida dele. 
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NOME DO FILME TEMA RELACIONADO SINOPSE 

Muito além do Jardim Mito da Caverna 

O filme conta a história de um jardineiro que nunca havia saído da casa de seu patrão 

e, por isso, só conhecia o mundo que era apresentado na televisão. Quando o dono da 

casa morre, ele precisa sair de lá e passa a descobrir a verdadeira Nova Iorque. 

Também é temática de romper com a sua realidade, pois trabalha o Mito da Caverna 

mais uma vez. 

A Vila Mito da Caverna 

O filme retrata uma comunidade que vive no meio de um bosque. Os moradores 

daquela vila não têm contato com o mundo externo. Existe uma lenda de que eles não 

podem sair da floresta porque o entorno dela é ocupado por seres monstruosos. 

Sabendo disso, os moradores mais velhos teriam feito um acordo com esses seres de 

não avançar os limites geográficos e todos viverem pacificamente. Estava tudo bem 

até acontecer um acidente. Um menino com problemas de cognição perde o controle e 

precisa de ajuda médica. A grande questão é que não há como pegar remédios sem sair 

da comunidade. Eis que começam as descobertas. O filme trabalha muito o Mito da 

Caverna também porque, eles descobrem que a história não é bem essa. 
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Sociologia 
 

1ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

• Contexto Histórico do Surgimento da 

Sociologia.  

• Contradições da sociedade moderna e a 

resposta sociológica: o    positivismo de 

Auguste Comte; Cientificismo; 

Organicismo; Evolucionismo.  

• Relação entre indivíduo e sociedade; 

sociabilidade e socialização; isolamento 

social.  

• Sociabilidade no ciberespaço  

 

Filme: Tarzan, a evolução.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EqAiinXxhbk 

 

O objetivo do cinema sociológico é apresentar filme que trate de questões 

sociológicas/antropológicas. Esta atividade complementa o processo de ensino/aprendizagem, 

auxiliando o aluno a compreender o ser humano é um ser social. Sendo, portanto, impossível viver 

isoladamente. O aluno deverá apresentar um relatório sobre o filme 

2º 

• Consciência coletiva.  

• Fato Social (exterioridade, 

coercitividade e generalidade).  

• Objetividade do fato social e método 

sociológico.  

• Estado como fato social.  

• Normal e patológico.  

• Anomia social.  

• A construção do método sociológico: a 

educação e o suicídio.  

• Solidariedade orgânica e solidariedade 

mecânica  

O fato social, segundo Durkheim, consiste em maneiras de agir, de pensar e de sentir que exercem 

determinada força sobre os indivíduos, obrigando-os a se adaptar às regras da sociedade onde vivem.  

Sendo assim, sugere trabalhar a música até quando de Gabriel o Pensador e provocar um debate  

confrontando “fato social” com a música. 

 

Nessa atividade, os alunos analisarão a música trazida pelo professor. O objetivo desta dinâmica é 

proporcionar situações onde o aluno possa mobilizar os conhecimentos teóricos, além de 

desenvolver a habilidade de reflexão e análise de situações cotidianas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=atXuxbc7zZk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EqAiinXxhbk
https://www.youtube.com/watch?v=atXuxbc7zZk
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2ª SÉRIE 

BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

1º 

• Geração de 1930: formação do povo 

brasileiro e desenvolvimento econômico 

brasileiro.  

• Gerações de 1940 e 1950: a questão 

racial e a revolução burguesa no Brasil.  

• Teoria do Subdesenvolvimento e 

Teoria da Dependência Econômica.  

 

O texto “40 anos da teoria da dependência” que além de recente, faz um apanhando geral sobre o 

tema de forma revisional que pode facilitar o entendimento sobre a referida teoria.  

 

https://www.cartacapital.com.br/economia/40-anos-da-teoria-da-dependencia/ 

 

2º 

• Comunidade e sociedade.  

• Processos sociais.  

• Grupos e agrupamentos sociais.  

• Estrutura e organização social.  

• Papéis sociais e status, e minorias na 

estrutura e na organização social  

 

 Sugere-se trabalhar o filme Ilha das Flores que nos retrata que quando a sociedade se organiza de 

forma desigual, as pessoas não são vista como pessoas provocando assim uma segregação social. 

Um tomate é plantado, colhido, transportado e vendido num supermercado, mas apodrece e acaba no 

lixo. O filme segue-o até seu verdadeiro final e então fica clara a diferença que existe entre tomates, 

porcos e seres humanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=LETSDS8qm9U 

 

Após a exibição do curta, sugere-se que faça um debate seguido de produção de texto (redação, 

relatório). 

3ª SÉRIE 

 

• Conceito antropológico de cultura: a 

desnaturalização dos costumes.  

• Diversidade cultural: etnocentrismo e  

O texto “Você tem cultura?” de Roberto da Matta é uma ótima indicação para trabalhar “Cultura”. 

Apesar de um pouco extenso, Da Matta traz para o debate uma forma simples o que de fato é cultura. 

Desmitificando por tanto que não só um determinado grupo social tem cultura.  

https://www.cartacapital.com.br/economia/40-anos-da-teoria-da-dependencia/
https://www.youtube.com/watch?v=LETSDS8qm9U
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BM OBJETO DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 

relativismo cultural.  

• Diversidade cultural do Tocantins 

• Indústria Cultural.  

• A mídia e as comunicações de massa.  

• Consumo e alienação – Ideologia.  

 

Sugere-se, portanto, que faça leitura compartilhada e em seguida cobre relatório sobre a aula/debate.  

 

https://sociologiacaze.files.wordpress.com/2011/03/voce-tem-cultura.pdf 

 

Sugere-se também ao/a professor/a que faça uma visita ao sitio abaixo onde poderá optar por outros 

textos pertinentes aos tema ora propostos:  https://cafecomsociologia.com/tag/eixo-cultura-

identidade-alteridade/ 

 

• A mídia e as comunicações de massa • 

Consumo e alienação – Ideologia • 

Diferença entre gênero, sexo e 

sexualidade • Os movimentos sociais de 

minorias em busca de identidade e 

cidadania:. 

Como forma de abordagem para as aulas sobre “Movimentos sociais....” sugere-se que inicie com a 

dinâmica “caminhada do previlégio”:  

https://www.geledes.org.br/caminhada-do-privilegio/ 

 

Sobre consumo e alienação, sugere com texto de apoio o texto de Carlos Drummond de Andrade, 

EU ETIQUETA:  

http://projetos.educacional.com.br/paginas/pp/47080001/3854/t132.html 

 

 

 

 

https://sociologiacaze.files.wordpress.com/2011/03/voce-tem-cultura.pdf
https://cafecomsociologia.com/tag/eixo-cultura-identidade-alteridade/
https://cafecomsociologia.com/tag/eixo-cultura-identidade-alteridade/
https://www.geledes.org.br/caminhada-do-privilegio/
http://projetos.educacional.com.br/paginas/pp/47080001/3854/t132.html
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METODOLOGIA INTERDISCIPLINAR – 1ª SÉRIE 

 

 

ORIENTAÇÃO: 

O tema e o objeto de conhecimento abordado no roteiro abaixo são referentes à 

matriz do Enem; servindo de modelo para todos os professores que se identificarem com a 

proposta interdisciplinar; cabe ao grupo de professores e alunos a escolha dos temas mais 

adaptados a sua realidade, aos conteúdos que serão desenvolvidos no decorrer do ano letivo e 

que possa vir ao encontro da necessidade de promover o projeto de vida e o protagonismo 

juvenil no educando. Importante lembrar que o sucesso deste tipo de metodologia requer 

planejamento, ações e avaliações coletivas dos professores.  

 

 

TEMA GERAL: 

A relação do ser humano com o meio ambiente. 

 

 

OBJETO DE CONHECIMENTO DO ENEM 

Relação homem-natureza, a apropriação dos recursos naturais pelas sociedades 

ao longo do tempo. Impacto ambiental das atividades econômicas no Brasil. Recursos 

minerais e energéticos: exploração e impactos. Recursos hídricos; bacias hidrográficas e seus 

aproveitamentos. 

As questões ambientais contemporâneas: Mudanças climáticas, ilhas de calor, 

efeito estufa, chuva ácida, a destruição da camada de ozônio. A nova ordem ambiental 

internacional; políticas territoriais ambientais; uso e conservação dos recursos naturais de 

conservação, corredores ecológicos, zoneamento ecológico e econômico, origem e evolução 

do conceito de sustentabilidade. 

 

 

  



 
Praça dos Girassóis, Palmas-TO – CEP: 77003-910 | +55 63 3218-1400 | www.seduc.to.gov.br 

 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
 

109 
 

NÍVEL DE ENSINO: 1ª SÉRIE 

DISCIPLINAS 

ENVOLVIDAS 

CONTEÚDOS 

(REFERENCIAL) 

HABILIDADES 

DO 

ENEM 

GEOGRAFIA 

 Estruturas Geológicas; 

 Aquecimento global; 

 Os domínios Climáticos do Brasil; 

 As bacias hidrográficas no Brasil; 

 A distribuição e escassez da água na 

terra. 

H 1 

H 8 

H 9 

H 10 

H 16 

H 17 

H 18 

H 26 

H 27 

H 28 

H 29 

H 30 

HISTÓRIA 

 A origem e a evolução do Humano; 

 Pré- História; 

 Mesopotâmia; 

 Egito Antigo; 

 Idade Média Ocidental; 

 Povos Indígenas do Brasil e o Tocantins; 

 Civilizações Americanas. 

FILOSOFIA 

 O alcance do Conhecimento; 

 Principais Teorias do Conhecimento; 

 Mito e Filosofia; 

 Campo de Investigação Filosófica; 

 Platão e o Mundo das Ideias; 

 As Ciências. 

REDAÇÃO 

 Resumo; 

 Paródia; 

 Produção de textos literários (música, 

teatro, cordel, poemas, gibis); 

 Textos noticiários (notícias, reportagem, 

charges). 

SOCIOLOGIA 

 Relação entre Indivíduo e Sociedade; 

Sociabilidade e Socialização; Isolamento 

Social; 

 Consciência coletiva; 

 Estado como fato social; 

 Infraestrutura e superestrutura; 

 Tipos puros de dominação; 

 Aplicação da tipologia da dominação 

weberiana para compreender a realidade 

brasileira: clientelismo, coronelismo, 

patrimonialismo, nepotismo e corrupção. 
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TEMAS 

TRANSVERSAIS 

 

ÉTICA E DIREITOS HUMANOS: 

 Constituição Atual; 

 “Escravo Nem Pensar!” – escravo 

contemporâneo; 

 Equidade; 

 Solidariedade; 

 Repúdio as injustiças sociais. 

MEIO AMBIENTE 

 Métodos de manejo e conservação 

ambiental. 

PLURALIDADE CULTURAL 

 Diversidade do Patrimônio Cultural; 

 Intolerância Religiosa;  

 Cultura afro brasileira. 

O MUNDO DO TRABALHO 

 As Profissões que estão em decadência 

e as emergentes; 

 O mundo do Trabalho e o mercado de 

trabalho; 

 Empreendedorismo; 

 Cooperativismo; 

PROJETO DE VIDA 

 De onde venho? 

 Da intenção à ação: jovem voluntário; 

 Um mundo melhor depende de mim e 

de você. 

EDUCAÇÃO FISCAL 

 Dinheiro público: arrecadação e os 

investimentos sociais; 

 A consequência das transformações 

naturais na vida da comunidade (saúde, 

segurança, lazer, cultura).  

 Os tributos, e os documentos fiscais;  

  A cobrança de tributos sobre o 

consumo de produtos, bens e serviços 

presentes no dia a dia dos alunos; 

 Objetivo, específico, das arrecadações;  

 Os tributos que financiam a Educação 

Pública;  

 As políticas públicas de inclusão no 

TO. 

 Direitos e deveres fisco-tributários; 

 Malefícios que a sonegação fiscal e a 
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corrupção trazem para a população que 

depende das políticas públicas.  

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 Vida familiar cotidiana (Reparos na 

Casa, Supermercado, para gastar, é 

preciso ter); 

 Trabalho (Primeiro emprego); 

 Empreendedorismo (Quais são os seus 

talentos?); 

 Bens públicos (tudo tem um preço, 

espaço público, serviços públicos); 

 Economia do país (Mercado, 

Previdência, Salário Mínimo). 

 

INSTRUÇÕES/ CRONOGRAMA 

 Construção de textos sínteses e painéis ilustrativos à temática “A relação do ser humano 

com o meio ambiente”. 

 Construção dos Seminários:Pode ser organizado em dois seminários ao longo do ano 

letivo, sendo um no um semestre e outro no segundo semestre.Os professores dos 

componentes curriculares envolvidos poderão propor temas de estudo relacionados com 

os conteúdos desenvolvidos durante os bimestres, definindo o tempo de planejamento dos 

estudos,a dinâmica dos trabalhos; composição das equipes; cronograma de apresentação. 

 Construção do conhecimento: os alunos deverão dissertar sobre os trabalhos apresentados 

e o conhecimento adquirido. 

 

METODOLOGIA 

I e II BIMESTRE 

Aula Inaugural - Exibição do vídeo:A História das coisas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3YqeDSfdfk (acesso em 21/03/2018). 

O vídeo, produzido nos Estados Unidos por Louis Fox e narrado por Annie Leonard, 

tem duração de 21 minutos e 26 segundos, o que o torna ideal para uma aula que tenha entre 

40 e 50 minutos, pois é possível que a turma assista ao filme e debata-o logo em seguida em 

um tempo hábil. Você poderá acessar o vídeo no Youtube em uma versão dublada. 

Mas, caso prefira, poderá encontrar opções legendadas facilmente no próprio Youtube 

ou em outros canais de vídeo. Sites de buscas na internet também poderão auxiliar na 

pesquisa para obter o vídeo, que foi propositalmente alardeado pela rede de forma a obter 

mais expectadores e conseguir difundir sua mensagem de forma mais abrangente. 

Resumidamente, o curta-metragem é uma narrativa com ilustrações que objetiva mostrar os 

sucessivos processos que estruturam a sociedade capitalista atual, desde o seu sistema 

produtivo, passando pelo consumo e o descarte em forma de lixo. “A História das Coisas” 

destaca todos os efeitos das práticas que ocorrem desde a extração de matérias-primas em 

várias partes do mundo até o descarte irregular dos restos dos materiais produzidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3YqeDSfdfk
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Para facilitar o entendimento do vídeo para os alunos, é recomendável que o professor 

elabore um roteiro sobre o que a turma deverá observar ao assistir. A seguir, uma sugestão 

para ser aplicada em sala de aula: 

1) O que você entende quando a apresentadora fala em “economia de materiais”? 

2) Quem são as “pessoas” apontadas no vídeo que possuem um maior poder de decisão? 

3) Segundo o vídeo, como a humanidade está explorando os recursos naturais? 

4) A emissão de produtos químicos pelas fábricas é benéfica ou maléfica para aqueles que 

nelas trabalham? 

5) O que é a “seta dourada” apontada pelo vídeo? Por que ela é o “coração do sistema”? 

6) O que é a obsolescência planejada? E a obsolescência perceptiva? 

7) Segundo o vídeo, como é feito o descarte do lixo? A reciclagem resolveria o problema? 

As perguntas acima listadas são apenas sugestivas, podendo o professor adequá-las 

caso julgue necessário. É importante lembrar que elas não são um questionário para ser 

respondido por escrito, mas sim um conjunto de perguntas que deverá guiar os estudantes 

enquanto eles assistem ao curta. 

Ao final, é ideal que o professor, antes de tecer as considerações, deixe que os alunos 

opinem e construam os seus conhecimentos e suas percepções sobre o tema exposto (alunos 

podem construir um painel com as diferentes respostas). 

Apenas depois faça observações sobre os principais pontos do vídeo, inclusive 

respondendo às perguntas acima mencionadas. Em conclusão ao tema, é importante 

considerar qual deve ser o papel do ser humano na transformação do espaço. É possível 

construir uma sociedade que seja realmente sustentável? 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/aula-sobre-consumo-meio-

ambiente-com-historia-das-coisas.htm(Acesso em 20/03/2018). 

 

III E IV BIMESTRE 

Atividade: Um celular na mão e um roteiro na cabeça. 

 Com o intuito de promover o protagonismo juvenil os estudantes deverão entrevistar 

pessoas do seu convívio com o objetivo de conversar sobre a sua relação com o meio 

ambiente assim como resgatar a história do bairro, da cidade, do lugar de origem.  

 Produzir vídeos sobre o meio ambiente e seus impactos em comunidades que vivem e 

explicar os fenômenos naturais, sempre relacionando com os conteúdos abordados. 

 Apresentação de seminários baseada na produção de vídeos feitos pelos alunos. 

 Culminância: Organizar uma exposição de cartazes, com imagens, fotografias e 

documentos para apresentação. 

 

SUGESTÃO DE AVALIAÇÃO 

Avaliação: 

As formas avaliativas escolhidas pelos professores como (Análises de vídeos e filmes; 

questionários, redações, seminários, produção de vídeos e teatros) poderão ser utilizados por 

todos os professores envolvidos, por isso, é importante que os professores trabalhem 

coletivamente. 

 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/aula-sobre-consumo-meio-ambiente-com-historia-das-coisas.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/aula-sobre-consumo-meio-ambiente-com-historia-das-coisas.htm
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Exemplo de avaliação para Seminário 

 

1º Momento – Construção do Seminário: Os professores irão propor os temas de estudo, 

tempo de elaboração, dinâmica dos trabalhos; composição das equipes; cronograma de 

apresentação. 

 

2º Momento– Construção do conhecimento: os alunos deverão dissertar sobre os trabalhos 

apresentados e o conhecimento adquirido. 

 

SUGESTÃO DE FONTES 

1) g1.globo.com/educacao/enem/2017/noticia/ciencias-humanas-no-enem-veja-quais-temas-

mais-caem-e-questoes-resolvidas-de-provas-anteriores.ghtml (acesso em 21/12/2017) 

2) http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf(

acesso em 21/12/2017) 

3) Amor a Terra e a todos os seres e formas de vida. Disponível em: 

<http://pauloaeborges.blogspot.com.br/2015/02/amor-terra-e-todos-os-seres-e-formas-

de.html>. (acesso em 31/01/2019). 

4) Armas, germes e aço https://www.youtube.com/watch?v=lHme2Kmii0A&t=409s(acesso 

em 30/01/2019). 

5) Filme: a Guerra do fogo https://www.youtube.com/watch?v=OFrmEskYEU4         

(acesso em 31/01/2019) 

6) ESCRAVO NEM PENSAR 

http://escravonempensar.org.br/ https://reporterbrasil.org.br/ 

7) EDUCAÇÃO FISCAL 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Educa%C3%A7%C3%A3o-

Fiscal.aspx 

8) EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

al.mec.gov.br/component/tags/tag/35987-educacao-financeira 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lHme2Kmii0A&t=409s
https://www.youtube.com/watch?v=OFrmEskYEU4
http://escravonempensar.org.br/
https://reporterbrasil.org.br/
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Educa%C3%A7%C3%A3o-Fiscal.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Educa%C3%A7%C3%A3o-Fiscal.aspx
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/35987-educacao-financeira
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METODOLOGIA INTERDISCIPLINAR –2ª SÉRIE 

 

 

ORIENTAÇÃO: 

O tema e o objeto de conhecimento abordado no roteiro abaixo são referentes à 

matriz do Enem; servindo de modelo para todos os professores que se identificarem com a 

proposta interdisciplinar; cabe ao grupo de professores e alunos a escolha dos temas mais 

adaptados a sua realidade, aos conteúdos que serão desenvolvidos no decorrer do ano letivo e 

que possa vir ao encontro da necessidade de promover o projeto de vida e o protagonismo 

juvenil no educando. Importante lembrar que o sucesso deste tipo de metodologia requer 

planejamento, ações e avaliações coletivas dos professores.  

 

TEMA GERAL – A ECONOMIA: O MOTOR DA SOCIEDADE  

TÓPICO DO ENEM: 

Economia agroexportadora brasileira: complexo açucareiro: a mineração no 

período colonial: a economia cafeeira; a borracha na Amazônia. 

Revolução Industrial: criação do sistema de fábrica na Europa e transformações 

no processo de produção. Formação do espaço urbano-industrial. Transformações na estrutura 

produtiva no século XX: o Fordismo, o Taylorismo, as novas técnicas de produção e seus 

impactos. 
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NÍVEL DE ENSINO: 2ª SÉRIE 

DISCIPLINAS 

ENVOLVIDAS 

CONTEÚDOS 

(REFERENCIAL) 

HABILIDADES 

DO ENEM 

GEOGRAFIA 

 Distribuição e crescimento da 

população mundial e Brasil; 

 Deslocamentos populacionais: 

Migração, Imigração, Emigração e 

refugiados; 

 Urbanização: Brasil e o mundo; 

 Problemas ambientais urbanos: 

Poluição da água, solo e ar, Ilhas de 

calor, chuva ácida, efeito estufa, 

destruição da camada de ozônio; 

 A Indústria: no mundo 

desenvolvido e no mundo 

subdesenvolvido. 

 

 

H6 

H7 

H8 

H9 

H10 

H13 

H14 

H15 

H16 

H17 

H18 

H19 

H20 

H21 

H22 

H23 

H24 

H25 

SOCIOLOGIA 

 

 Geração de 1930: formação do 

povo brasileiro e desenvolvimento 

econômico brasileiro; 

 Gerações de 1940 e 1950: a 

questão racial e a revolução 

burguesa no Brasil; 

 Teoria do Subdesenvolvimento e 

Teoria da Dependência Econômica 

 Papéis sociais e status, e minorias 

na estrutura e na organização 

social; 

 Estratificação social: classes 

sociais, castas e estamentos; 

 O Movimento operário e a 

transformação social, nos países 

capitalistas centrais e no Brasil; 

 Desigualdade social. 
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HISTÓRIA 

 Expansão Marítima Europeia; 

 Brasil Colônia; 

 Revolução industrial; 

 O Brasil no século XIX: Da 

Independência a crise do Império. 

FILOSOFIA 

 O alcance do Conhecimento; 

 Principais Teorias do 

Conhecimento; 

 Mito e Filosofia; 

 Campo de Investigação Filosófica; 

 Platão e o Mundo das Ideias; 

 As Ciências. 

LITERATURA 

 Literatura: Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, de Machado de Assis, 

Dom Casmurro, de Machado de 

Assis, O cortiço, de Aluísio 

Azevedo; 

 Realismo e Naturalismo no Brasil e 

em Portugal: características, 

principais autores e obras. 

 

REDAÇÃO 

 Resumo; 

 Paródia; 

 Produção de textos literários 

(música, teatro, cordel, poemas, 

gibis); 

 Textos noticiários (notícias, 

reportagem, charges). 

 

 

BIOLOGIA 

ECOLOGIA: 

 Ciclos Biogeoquímicos; 

 Agressão á biosfera – poluição;  

 Desenvolvimento e meio ambiente. 
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TEMAS 

TRANSVERSAIS 

 

ÉTICA E DIREITOS HUMANOS: 

 Constituição Atual; 

 “Escravo Nem Pensar!” – escravo 

contemporâneo; 

 Equidade; 

 Solidariedade; 

 Repúdio as injustiças sociais. 

MEIO AMBIENTE 

 Métodos de manejo e conservação 

ambiental. 

PLURALIDADE CULTURAL 

 Diversidade do Patrimônio 

Cultural; 

 Intolerância Religiosa; 

 Cultura afro brasileira. 

O MUNDO DO TRABALHO 

 As Profissões que estão em 

decadência e as emergentes; 

 O mundo do Trabalho e o mercado 

de trabalho; 

 Empreendedorismo; 

 Cooperativismo; 

PROJETO DE VIDA 

 De onde venho? 

 Da intenção à ação: jovem 

voluntário; 

 Um mundo melhor depende de 

mim e de você. 

EDUCAÇÃO FISCAL 

 Dinheiro público: arrecadação e os 

investimentos sociais; 

 A consequência das transformações 

naturais na vida da comunidade 

(saúde, segurança, lazer, cultura).  

 Os tributos, e os documentos 

fiscais;  

  A cobrança de tributos sobre o 

consumo de produtos, bens e 

serviços presentes no dia a dia dos 

alunos; 

 Objetivo, específico, das 

arrecadações;  

 Os tributos que financiam a 

Educação Pública;  

 As políticas públicas de inclusão no 
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TO. 

 Direitos e deveres fisco-tributários; 

 Malefícios que a sonegação fiscal e 

a corrupção trazem para a 

população que depende das 

políticas públicas.  

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 Vida familiar cotidiana (Reparos na 

Casa, Supermercado, para gastar, é 

preciso ter); 

 Trabalho (Primeiro emprego); 

 Empreendedorismo (Quais são os 

seus talentos?); 

 Bens públicos (tudo tem um preço, 

espaço público, serviços públicos); 

 Economia do país (Mercado, 

Previdência, Salário Mínimo). 

 

METODOLOGIA: 

Aula inaugural: Os professores envolvidos organizam uma aula inaugural para 

exibição do filme e suas atividades exemplificadas abaixo.  

Assistir o filme: 1492. A Conquista do Paraíso 

https://www.youtube.com/watch?v=Aw8k2YCvzzQ(acesso em 2019) 

O Filme 1492, A conquista do Paraíso é uma longa metragem de aventura 

épica que foi produzido em 1992, com direção de Ridley Scott, 

O objetivo deste trabalho é abordar de que forma foi feita a ocupação, da 

América pelos espanhóis e como se deu o processo de colonização do índio. 

Cristóvão Colombo, que queria provar que poderia chegar a Índia pelo 

ocidente, e assim buscar uma nova rota para o comércio de especiarias na Índia, procurava 

então ter uma audiência com a rainha para conseguir dinheiro e assim poder explorar as novas 

terras. Tal  viagem tinha como objetivo  chegar a Catai, na China. 

Antes disso ele vai a Universidade de Salamanca comprovar aos estudiosos que 

poderia se chegar à Índia por uma nova rota pelo ocidente, onde ficou aguardando uma 

resposta da universidade, para saber se apoiaria Colombo em sua tese de ir para a china pelo 

oeste. 

Nesse momento, a Europa passa por uma forte inquisição aos hereges A igreja 

tinha influência sobre os estados, e queimava os hereges em praça pública Colombo, de volta 

ao mosteiro o qual se abrigava recebe a notícia da Universidade dizendo que não será 

possível, 

Ajudá-lo sobre a confirmação da nova rota. Colombo se descontrola, e por 

causa disso, vai pagar penitência, durante sua pena ele recebe a visita de Martin Afonso 

Pinzon, o qual leva a Colombo um  banqueiro e diz que conseguirá uma audiência com a 

rainha. 

Eles chegam a Granada no dia em que os cristãos tomam a cidade dos Mouros. 

A audiência com a rainha ocorre com influência do nobre Sanchez que faz com que ela 

conceda o apoio junto  com o banqueiro a fazer a viagem rumo a China pelo ocidente. 

https://www.youtube.com/watch?v=Aw8k2YCvzzQ
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Antes de partir, Colombo assina um documento com os chamados reis 

católicos (Fernando de Aragão e Izabel de Costela) que concedia a Colombo os títulos e 

cargos de almirante, vice-rei, governador e capitão geral de todas as terras e ilhas que 

descobrisse. Esses títulos eram vitalícios e hereditários, tudo isso foi dado ao genovês 

Cristóvão Colombo no caso de descoberta de novas terras. 

No dia 3 de agosto de 1492 parte do porto de Palos três naus, Santa Maria, 

Pinta e Ninã cuja missão  era chegar a Catai, na China. Antes de partir, Colombo confessa a 

um padre que não tinha certeza se iria chegar no tempo que previa. Como o padre estava 

sobre juramento, ele não poderia contar a ninguém o que  Colombo o tinha confessado. 

Assim, Colombo inicia a viagem junto com seu colega Pizon. Num certo 

momento os marujos acreditam que não iam chegar em terras tão cedo, começa então, uma 

espécie de insatisfação entre os marujos revoltados, mas para conter a revolta, Colombo 

promete recompensas para quem avistar as terras primeiro, encorajando-os  e detendo um 

começo de motim. 

No dia 21 de outubro de 1492, dois meses após a partida de Palos, a expedição 

atinge a ilha que os indígenas davam o nome de Guaanami, Colombo a batiza com o nome de 

São Salvador, Ao achar as terras tão procuradas ele é nomeado “Dom Cristóvão”.  

Chegamos ao principal ponto desse trabalho: o contanto com o índio, ou 

melhor, nativo. O filme aborda, de inicio, um contato amistoso e mostra Colombo fazendo 

uma aproximação não violenta e cordial com os nativos, de modo que os índios os recebem 

com certa alegria, Colombo diz em suas cartas  que os nativos andavam  nus e descobertos, 

ele escreve que descobriu um paraíso na terra. 

Sua viagem continua e começa a descobrir novas ilhas, que as batizou  Santa 

Maria de La Concepcion, Fernandina, Isabela, e Joana. Nesta última é a atual Cuba, e nela se 

constatou a existência de ouro. 

Antes de voltar a Europa, a frota atingiu o norte do Haiti, que recebeu de inicio, 

o nome de La Espanõla,  onde fundou o forte de Navidad. O colega de Colombo, capitão 

Pizon, fica doente com  uma forte febre, voltando para a Europa e dizendo para os índios que 

voltaria com mais deles, deixando na ilha 39 homens. Nesse momento, Colombo conversa 

com o chefe de uma tribo falando que iria trazer mais pessoas. O chefe contesta a esse 

respeito e Colombo reafirma dizendo que tais homens trariam a palavra de Deus. 

É fácil perceber duas forças que motivaram à colonização do novo mundo, a 

força da igreja católica que influenciava os reis católicos da Espanha a introduzir o 

catolicismo, com a ajuda dos jesuítas, que vinham  junto com os colonos, para catequizar os 

índios, a igreja que vinha converter o índio, a cultura e aos costumes dos Europeus, para 

melhor domesticá-los, e usá-los como força de trabalho. 

O outro motivo para a exploração das novas terras era ainda maior, era de força 

econômica, pois a Espanha precisava de ouro e prata, e com o achado do novo mundo a 

Espanha ficou seduzida, a fazer a exploração das novas terras descobertas por Colombo, 

lembrando que e neste período em que o sistema econômico era o mercantilismo, que tinha 

como base a reservas de metais preciosos ouro e prata. 

Com o achado do novo mundo por Colombo a Espanha mais tarde tornar-se-ia 

uma potencia econômica com grande quantidade de ouro e prata, vindos do novo mundo, essa 

colonização de exploração ficou conhecida como a colonização da “espada e da cruz”, pois 

foi feita pela espada, ou seja, pela violência, e pela cruz, que e a religião. 
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Cristóvão Colombo é recebido com grande alegria e euforia na Espanha por ter 

achado as supostas ilhas perto da China Pizon morre de febre. 

Ocorre um jantar com a realeza e Cristóvão mostra o que conseguiu e fala 

como é o ambiente e mostra os índios que vieram com ele e o ouro doado por eles. 

Cumprindo o que prometera, Colombo prepara uma segunda expedição; esta, 

bem maior, com 1500 homens, 17 navios. Nomeia seus irmãos como governadores das ilhas. 

Preocupado com as inimizades da corte, Colombo se preocupa com sua família 

deixando seus filhos aos cuidados da rainha. De volta à ilha onde tinha deixado seus marujos, 

encontrou todos, mortos, mas Colombo mantém um contato amistoso, pois precisava dos 

índios para continuar  fazer o que deveria: a construção do forte e de uma vila. A primeira 

construção a se levantar foi a igreja. Aos poucos ia se formando, com certo progresso, o novo 

mundo. Os índios foram  usados como escravos para os europeus explorando o ouro para eles. 

Aos poucos o europeu vai impondo ao índio sua cultura, língua, religião e 

tecnologia de forma agressiva e violenta. 
Sem cairmos nos radicalismos da Leyenda Negra, que atribuía aos 

espanhóis as maiores atrocidades na América, não se pode negar que o 

comportamento dos conquistadores foi sempre violento: matou milhares de 

indígenas, saqueou suas riquezas, explorou sua força de trabalho, desestruturou o 

mundo nativo mediante uma conquista que não foi unicamente militar, mas também 

religiosa, econômica, cultural e política. (OSCAR, 2000, P.105). 

Tais atrocidades foram retratadas quando Dom Adrian corta a mão do índio por 

não ter achado ouro, causando uma revolta entre eles começando a matar os colonos, 

causando mais e mais desavenças Dom Adrian é preso e condenado, mas consegue fugir e 

coloca fogo em algumas casas, causando divisão e conflitos entre Dom Colombo e Dom 

Adrien nesse conflito, com a vitória de  Dom Colombo, ele pune os traidores e revoltosos com 

a morte. 

Apesar de Colombo ser uma pessoa diplomática com os índios, os espanhóis 

em geral não eram e se julgavam superiores aos nativos. Talvez por isso a  colonização do 

Europeu foi sempre feita por meio de muitos confrontos. 

A conquista espanhola não se concretizou de maneira igual na região onde 

Colombo desembarcou. 
“Nas regiões onde viviam sociedades indígenas portadoras de culturas primitivas, as 

populações nativas foram expulsas ou massacradas por que seu fraco potencial de 

trabalho e a ausência de excedentes de produção tornavam esses grupos inadequados 

aos interesses dos conquistadores. Essa modalidade de conquista ocorreu nas 

Antilhas, Argentina e Uruguai, além de outras áreas de colonização europeia na 

América.(OSCAR, 2000, P. 104)”. 

Percebemos a falta de sucesso de Colombo no inicio da colonização. Isso 

porque criou uma colônia na região de cultura primitiva. Ao longo da história, nas regiões 

onde os espanhóis encontraram os indígenas de médias e altas culturas, como os incas, astecas 

e maias, nesses povos foram utilizados outros meios para explorar o indígena, baseado na 

servidão coletiva, onde os índios eram obrigados a trabalhar para manter o sistema de 

exploração de ouro e prata para mandar essas riquezas a Espanha, a conquista se fez pela 

subjugação dos ameríndios. 

Aos poucos Colombo vê que é cada vez mais difícil construir um novo mundo. 

Chega uma forte tempestade à ilha, Utapan, seu tradutor indígena, vendo que o homem branco 

não quer ser amigo e sim explorá-lo, o deixa, A grande tempestade cai. Depois da forte chuva 

chega a ilha Dom Francisco de Bobadilha, e se torna o novo vice-rei das Índias Ocidentais 
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Colombo se sente livre para procurar o outro continente. Porém, outro já o havia feito, o 

italiano Américo Vespúcio, Colombo volta à Espanha, permanece preso temporariamente em 

costela, 1501 ele ficou preso por sua falta de sucesso, como administrador colonial, nunca 

mais foi devolvida a autoridade política e ficou apenas com o titulo de almirante, e foi 

gradualmente despojado do monopólio da exploração ocidental, e depois ficou livre por 

ordem da rainha, durante o período que permanece na prisão ele revê seus filhos Diego e 

Fernando. 

Colombo se reencontra com a rainha Isabel de costela e diz que tem vontade de 

voltar para o continente para explorá-lo. A rainha permite que ele volte, mas sem os irmãos, e 

que não podia ir às outras colônias, ele volta a sua casa e reencontra sua esposa e não acredita, 

que nenhum outro homem a tenha tirado. 

Novamente Colombo vai à Universidade de Salamanca para uma reunião, no 

qual estudiosos falam, que sempre defenderam a teoria da existência de territórios 

desconhecidos no ocidente, e que a nova rota para as novas terras estava estabelecida, pelo 

reino da Espanha, e que o continente foi descoberto por um marujo cujo nome era “Américo 

Vespúcio”. 

Assim, a Espanha reconhecia apenas Vespúcio como o descobridor que, 

influenciado por Sanchez,  nobre da corte, não queria ver Colombo como o descobridor, mas 

que  reconhece que se alguém lembrar ele na história será por causa de Colombo. 

Por fim, em 1502, Colombo zarpou com Fernando, seu filho, em sua última 

viagem ao novo mundo; aportaram no Panamá, e ainda revelou à existência de um novo mar, 

o Oceano Pacífico. A biografia que Fernando escreveu sobre seu pai restaura o nome de 

Colombo ao seu lugar na história. 

 

REFERÊNCIAS 

OSCAR, Aquino Jesus. História das Sociedades Americana. 7. Ed. Rio de Janeiro: 

Record, 2000. 

INSTRUÇÕES/ CRONOGRAMA 

I E II BIMESTRE 

 Construção de textos sínteses e painéis ilustrativos à temática 

“Economia: o motor da sociedade”  relacionando com o contexto do filme “1492. A 

conquista do Paraíso”. 

 Construção dos Seminários: Pode ser organizado em dois seminários ao 

longo do ano letivo, sendo um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Os 

professores dos componentes curriculares envolvidos poderão propor temas de estudo 

relacionados com os conteúdos desenvolvidos durante os bimestres, definindo o tempo de 

planejamento dos estudos, a dinâmica dos trabalhos; composição das equipes; 

cronograma de apresentação. 

 Construção do conhecimento: os alunos deverão dissertar sobre os 

trabalhos apresentados e o conhecimento adquirido. 

III E IV BIMESTRE 

Atividade: Um celular na mão e um roteiro na cabeça. 

 Com o intuito de promover o protagonismo juvenil os estudantes 

deverão entrevistar pessoas do seu convívio com o objetivo de conversar com diversos 

profissionais sobre os seus trabalhos, sonhos, situação financeira e expectativas para o 

futuro. 
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 Produzir vídeos sobre os aspectos da economia na sua comunidade, 

Estado e Nação, sempre relacionando com os conteúdos abordados, e buscando 

compreender o momento atual que está inserido:“A Era da4ºRevolução Industrial”. 

 Apresentação de seminários baseada na produção de vídeos feito pelos 

alunos. 

 Culminância: Organizar uma exposição de cartazes, com imagens, 

fotografias e documentos para apresentação. 

 

 

ATIVIDADES: 

TRABALHANDO O FILME: 

 

1) Após exibição do filme faça algumas perguntas aos alunos:  

 

a) Quais países buscam novas terras a partir do século XV e XVI? 

b) Que motivos técnicos levaram à expansão marítima? 

c) Cite os fatores gerais que contribuíram para expansão marítima. 

d) Os produtos considerados especiarias no século XV e XVI ainda faz 

sucesso nos nossos dias? Pra você, na atualidade, o que poderia ser considerado 

especiarias? 

 

2) Disponível: http://www.jayrus.art.br/Apostilas/LiteraturaPortuguesa/His

toria_de_Portugal/Mapa_Grandes_Navegacoes.htm  

Professor, esta aula pode ser realizada conjuntamente com o professor da 

Área de Geografia, o qual orientará os alunos na leitura do mapa e nas questões abaixo 

levantadas. 

 

a) Quais oceanos foram navegados? 

b) Qual continente foi mais visitado? 

c) Qual o ponto mais distante (em relação á rota escolhida) que os 

navegadores alcançaram? 

d) Liste os caminhos percorridos por: Portugal, Espanha, França, 

Inglaterra, Holanda. 

e) Os nomes dos lugares por onde passaram os navegadores ou onde eles 

chegaram  ainda são os mesmos, atualmente? 

 

TEXTO: 

EXPANSÃO MARÍTIMA 
 

"Ó mar salgado, quanto do teu sal São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? 

Tudo vale a pena Se a alma não é pequena. 
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Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas foi nele que espelhou o céu" 

(Fernando Pessoa) 

 

Disponível: http://www.ernestomelo.com/2009/11/expansao-maritima.html  

 

TRABALHANDO O TEXTO: 

 

1) Depois da leitura do texto, na integra, promova um debate entre os 

alunos levantando algumas questões: 

a) Podemos dizer que as viagens marítimas europeias estabeleceram uma 

ligação marítima regular e duradoura entre os quatro continentes? 

b) Antes a ligação entre os continentes era via mar, hoje esta ligação 

acontece via internet. Em sua opinião, essa conexão entre continentes traz benefícios ao 

contexto mundial? 

 

2) Separe os alunos em vários grupos e peça que eles criem questões para 

a cruzadinha que terá como palavra chave: 

 

N 

A 

V 

E 

G 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

Depois de pronta a cruzadinha, socialize as respostas entre os alunos.     

 

Sinopse: 1492 - A Conquista do Paraíso é uma grande aventura com cenas 

deslumbrantes captadas pelo diretor Ripley Scott estrelada por Gérard Depardieu que 

interpreta Cristóvão Colombo. O filme trata das primeiras viagens que se tornaram um marco 

na vida desse almirante ao "Novo Mundo" e seu encontro com os habitantes desse continente. 

  

 

TRABALHANDO O TEMA: 

1) Os alunos deverão assistir na integra o filme “1492: A conquista do 

Paraíso”. 

    

2) Com as informações do filme promova um debate onde os alunos irão 

refletir sobre algumas questões: 

a) Quem são os personagens principais do filme? 
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b) De que forma o diretor caracterizou o personagem principal 

(Colombo)?  

c) Descreva, brevemente, os três momentos principais do filme: a 

preparação da viagem, a viagem propriamente dita, o regresso e as outras viagens. 

d) O estranhamento dos europeus não ocorreu somente em relação ao 

outro desconhecido (o indígena), mas também a nova paisagem? Por que isso ocorreu? 

e) Quais eram os interesses econômicos dos espanhóis na colonização da 

América? 

f) Quais eram suas motivações religiosas? 

g) Quais foram às formas de dominação imposta pelos colonizadores? 

h) Quais as formas de resistência utilizadas pelos povos dominados?   

 

3) Peça aos alunos que pesquisem: 

a) Quais países foram colonizados pelos espanhóis? 

b) Como as influências dos indígenas e dos espanhóis persistem na cultura 

dos povos que vivem nessas ex-colônias espanholas? 

  
ATIVIDADE: A VISÃO DO CONQUISTADO 

 

CANTO TRISTE 

Nos caminhos jazem dardos quebrados. 

Os cabelos estão espalhados 

 

Destelhadas estão as casas, incandescentes estão seus muros. 

Vermes abundam por ruas e praças e as paredes estão manchadas de miolos arrebentados. 

 

Vermelhas estão as águas, como se alguém as tivesse tingido,  

e se as bebíamos, eram água de salitre. 

Golpeávamos os muros de adobe em nossa ansiedade 

e nos restava por herança uma rede de buracos. 

Nos escudos esteve nosso resguardo,  

mas os escudos não detêm a desolação... 

 
Disponível: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/colonizacao-da-america/colonizacao-

da-america-1.php   

 

TRABALHANDO O TEMA: 

Depois de ler este “poema-lamentação” com alunos que foi escrito na época da 

conquista espanhola no México, tem se a chamada “visão dos vencidos” sobre o significado 

dessa mesma conquista para os povos indígenas. O poema Canto Triste revela a 

incompreensão dos astecas em relação à violência perpetrada contra eles. Trata-se de um 

documento de autoria desconhecida e que já foi citado por vários historiadores, entre eles 

Miguel Portilla e Ruggiero Romano. 
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1) Procure refletir com os alunos sobre a seguinte questão: Em quais 

trechos do poema o autor revela a sua perplexidade diante da violência sem limites cometida 

pelos espanhóis? 

 

2) Peça aos alunos que produzam um texto descrevendo o encontro entre 

europeus e nativos da América, na visão dos indígenas.  

 

3) Selecione os melhores textos para serem lidos na sala. 

 

AVALIAÇÃO  

Avaliação deve permear toda a atividade pedagógica do professor. Desta 

forma, ao longo das propostas apresentadas, o professor poderá avaliar o aluno segundo sua 

participação nas atividades realizadas: leitura, interpretação de texto, poema, vídeo, mapas, 

pesquisas, seminários, textos críticos e também por outras atividades escritas a respeito do 

tema trabalhado nas aulas.   

SUGESTÃO DE AVALIAÇÃO PARA SEMINÁRIO 

1º Momento – Construção do Seminário: Os professores irão propor os temas 

de estudo, tempo de elaboração, dinâmica dos trabalhos; composição das equipes; cronograma 

de apresentação. 

 

2º Momento - Construção do conhecimento: os alunos deverão dissertar sobre 

os trabalhos apresentados e o conhecimento adquirido. 

 

 

FONTES:  

 Temas que mais caem no Enem 

g1.globo.com/educacao/enem/2017/noticia/ciencias-humanas-no-enem-veja-quais-temas-mais-caem-e-

questoes-resolvidas-de-provas-anteriores.ghtml (acesso em 21/12/2017) 

 Matriz referência do Enem 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf 

(acesso em 21/12/2017) 

 http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/colonizacao-da-america/colonizacao-da-

america-1.php  

 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22502 (acesso em 

01/02/ 2019)  

 

 

SUGESTÕES DE VÍDEOS: 

 O Caos – Super População 

 https://www.youtube.com/watch?v=c85n52PK4t4(Acesso em 04/02/2019) 

 A Terra em 100 anos e o Simulador Terrestre 

https://www.youtube.com/watch?v=lomRYeaOh1Y(acesso em 04/02/2019) 

 SOS Aquecimento Global  

https://www.youtube.com/watch?v=sSHkhyXfgMY(acesso em 04/02/2019) 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c85n52PK4t4
https://www.youtube.com/watch?v=lomRYeaOh1Y
https://www.youtube.com/watch?v=sSHkhyXfgMY
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 OCrescimento das Cidades e a Periferia – Sala de Notícias – Canal Futura 

https://www.youtube.com/watch?v=puIh8Hr8tX4(acesso em 04/02/2019) 

 Cidades Brasileiras: Novos Desafios  

https://www.youtube.com/watch?v=uitkLKvbFq8(acesso em 04/02/2019) 

 4ª Revolução Industrial  

https://www.youtube.com/watch?v=jTLpqipsw0g(Acesso em 05/02/2019) 

 O que é a Quarta Revolução Industrial? 

https://www.youtube.com/watch?v=Db-nMuV9sFc(Acesso em 05/02/2019) 

 http://www.youtube.com/watch?v=jBxVARLXrHQ&feature=related    

 http://www.historiazine.com/2010/05/expansao-maritima-europeia.html  parte1 

 http://www.historiazine.com/2010/05/expansao-maritima-europeia-ii.html parte2 

 ESCRAVO NEM PENSAR 

http://escravonempensar.org.br/ 

https://reporterbrasil.org.br/ 

 EDUCAÇÃO FISCAL 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Educa%C3%A7%C3%A3o-

Fiscal.aspx 

 EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/35987-educacao-financeira 

https://www.youtube.com/watch?v=puIh8Hr8tX4
https://www.youtube.com/watch?v=uitkLKvbFq8
https://www.youtube.com/watch?v=jTLpqipsw0g
https://www.youtube.com/watch?v=Db-nMuV9sFc
http://www.historiazine.com/2010/05/expansao-maritima-europeia-ii.html parte2
http://escravonempensar.org.br/
https://reporterbrasil.org.br/
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Educa%C3%A7%C3%A3o-Fiscal.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Educa%C3%A7%C3%A3o-Fiscal.aspx
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/35987-educacao-financeira
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METODOLOGIA INTERDISCIPLINAR –3ª SÉRIE 

 

ORIENTAÇÃO: 

O tema e o objeto de conhecimento abordado no roteiro abaixo são referentes à 

matriz do Enem;servindo de modelo para todos os professores que se identificarem com a 

proposta interdisciplinar; cabe ao grupo de professores e alunos a escolha dos temas mais 

adaptados a sua realidade, aos conteúdos que serão desenvolvidos no decorrer do ano letivo e 

que possa vir ao encontro da necessidade de promover o projeto de vida e o protagonismo 

juvenil no educando. Importante lembrar que o sucesso deste tipo de metodologia requer 

planejamento, ações e avaliações coletivas dos professores.  

 

TEMA GERAL: A GLOBALIZAÇÃO PODE SER DEMOCRÁTICA? 

TÓPICOS DO  ENEM: 

Geopolítica e conflitos entre os séculos XIX e XX: Imperialismo, a ocupação 

da Ásia e da África, as Guerras Mundiais e a Guerra Fria. 

Os sistemas totalitários na Europa do século XX: nazifascista, franquismo, 

salazarismo e stalinismo. Ditaduras políticas na América Latina: Estado Novo no Brasil e 

ditaduras na América. 

Os conflitos políticos-culturais Pós-Guerra Fria, reorganização política 

internacional e os organismos multilaterais nos séculos XX e XXI. 

Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade, a cultura Material e 

imaterial; patrimônio e diversidade cultural no Brasil. 

A luta pela conquista de direitos pelos cidadãos: direitos civis, humanos, 

políticos e sociais. Direitos sociais nas constituições brasileiras.  

Vida urbana: redes e hierarquia nas cidades, pobreza e segregação espacial. 

 

 

 

 



 
Praça dos Girassóis, Palmas-TO – CEP: 77003-910 | +55 63 3218-1400 | www.seduc.to.gov.br 

 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
 

128 
 

NÍVEL DE ENSINO: 3ª SÉRIE 

DISCIPLINAS 

ENVOLVIDAS 

 

CONTEÚDOS 

(REFERENCIAL) 

 

HABILIDADES 

DO ENEM 

GEOGRAFIA 

 O fim da Guerra Fria; 

 A nova ordem mundial; 

 Geopolítica e economia; 

 Globalização. 

 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H7 

H8 

H9 

H10 

H11 

H12 

H13 

H14 

H15 

H21 

H22 

H23 

H24 

H25 

HISTÓRIA 

 República Velha; 

 Partilha da África e da Ásia; 

 A Primeira Guerra Mundial; 

 A crise do Capitalismo e Regimes Totalitários; 

 Era Vargas; 

 Segunda Guerra Mundial; 

 Guerra Fria; 

 África: Movimento de resistência e o Pan-

Africanismo; 

 Ditadura Militar do Brasil; 

 Redemocratização do Brasil 

FILOSOFIA 

 A cultura; 

 Ética e Política; 

 A vida Política; 

 Os Regimes Políticos; 

 Origem do Estado; 

 O Idealismo Republicano; 

 Estado de Natureza e Contrato Social; 

 Liberalismo e o fim do Antigo Regime; 

 As teorias Socialistas e a Ideologia; 

 A Democracia como Ideologia. 

 

LITERATURA 

 Pré-Modernismo: características, principais 

autores e obras; 

 A arte da Belle Époque no Brasil; 

 Vanguardas Europeias (Expressionismo, 

Dadaísmo, Surrealismo, futurismo,cubismo); 

 Semana de Arte Moderna 

Modernismo brasileiro: características, principais 

autores e obras; 

Pós-Modernismo: características, principais 

autores e obras. 
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REDAÇÃO 
 Texto Dissertativo – Argumentativo. 

ARTE 

 Arte no século XX: Vanguardas artísticas 

europeias. 

 Modernismo Europeu. 

Modernismo no Brasil - Semana de Arte 

Moderna. 

 Arquitetura moderna no Brasil. 

 Música brasileira: Bossa Nova, Jovem 

Guarda,Tropicália e Samba; 

 Arte da segunda metade do século XX; 

 Paisagem sonora: décadas de 

60/70/80/90/2000/2010; 

 Arte pública: intervenções urbanas, 

instalações, grafite e monumentos Históricos. 

SOCIOLOGIA 

 Conceito antropológico de cultura: a 

desnaturalização dos costumes; 

 Os movimentos sociais de minorias em busca 

de identidade e cidadania: Afrodescendentes; 

Mulheres, LGBT, Ambientalistas, MST, e mais 

aqueles que forem pertinentes à realidade local; 

 Direitos trabalhistas e flexibilização – trabalho 

formal e informalidade no Brasil. 

TEMAS 

TRANSVERSAIS 

 

ÉTICA E DIREITOS HUMANOS: 

 Constituição Atual; 

 “Escravo Nem Pensar!” – escravo 

contemporâneo; 

 Equidade; 

 Solidariedade; 

 Repúdio as injustiças sociais. 

MEIO AMBIENTE 

 Métodos de manejo e conservação ambiental. 

PLURALIDADE CULTURAL 

 Diversidade do Patrimônio Cultural; 

 Intolerância Religiosa;  

 Cultura afro brasileira. 

O MUNDO DO TRABALHO 

 As Profissões que estão em decadência e as 

emergentes; 

 O mundo do Trabalho e o mercado de 

trabalho; 

 Empreendedorismo; 
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 Cooperativismo; 

PROJETO DE VIDA 

 De onde venho? 

 Da intenção à ação: jovem voluntário; 

 Um mundo melhor depende de mim e de 

você. 

EDUCAÇÃO FISCAL 

 Dinheiro público: arrecadação e os 

investimentos sociais; 

 A consequência das transformações naturais 

na vida da comunidade (saúde, segurança, 

lazer, cultura).  

 Os tributos, e os documentos fiscais;  

  A cobrança de tributos sobre o consumo de 

produtos, bens e serviços presentes no dia a 

dia dos alunos; 

 Objetivo, específico, das arrecadações;  

 Os tributos que financiam a Educação 

Pública;  

 As políticas públicas de inclusão no TO. 

 Direitos e deveres fisco-tributários; 

 Malefícios que a sonegação fiscal e a 

corrupção trazem para a população que 

depende das políticas públicas.  

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 Vida familiar cotidiana (Reparos na Casa, 

Supermercado, para gastar, é preciso ter); 

 Trabalho (Primeiro emprego); 

 Empreendedorismo (Quais são os seus 

talentos?); 

 Bens públicos (tudo tem um preço, espaço 

público, serviços públicos); 

Economia do país (Mercado, Previdência, Salário 

Mínimo). 

 

 

METODOLOGIA- INSTRUÇÕES/ CRONOGRAMA 

I E II BIMESTRE 

Aula inaugural: Os professores envolvidos organizam uma aula inaugural 

para exibição do vídeo “Globalização”. 

 

CONTEXTUALIZANDO A GLOBALIZAÇÃO  

Vivemos em uma sociedade globalizada, em meio a uma revolução tecnológica 

que tem profundas influências na organização social; na cultura, na política, na economia e na 

geografia. Nossas vidas e a forma como nos relacionamos com as pessoas sofreram profundas 

modificações com este processo. 
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O processo de globalização, a rigor, não é Novo. Ele se inicia no século XV E 

XVI, com a conquista de territórios pelos europeus, em decorrência das grandes navegações. 

Nesta época, a expansão das nações que se lançaram ao mar tinha como objetivo descobrir 

uma rota marítima para as Índias e encontrar novas terras. Um processo que visava ao 

aumento do comércio, com o objetivo de incrementar a arrecadação de impostos para seus 

reinos. Mais dinheiro significava mais poder para os reis absolutistas da época. 

Vemos assim que a globalização não pode ser compreendida como um 

fenômeno recente; ao contrário, trata-se de uma “história” longa, que conformou o mundo 

moderno e que até hoje está presente (PORTO-GONÇALVES, 2011). Contudo, é preciso 

assinalar uma característica peculiar no atual processo de globalização, que o faz diferente e 

que pode permitir que a humanidade ultrapasse a globalização marcadamente excludente e 

pratique uma globalização inclusiva. De acordo com Santos (2000), 
“Não se pode dizer que a globalização seja semelhante às ondas anteriores, 

nem mesmo uma continuação do que havia antes, exatamente porque as condições 

de sua realização mudaram radicalmente. É somente agora que a humanidade está 

podendo contar com essa nova realidade técnica, providenciada pelo que se está 

chamando de técnica informacional (p.19).” 

Para Santos, a pobreza (escassez) e desigualdade (heterogeneidade) são 

produtos da globalização nessa nova etapa do modo de produção capitalista:  
“Para a maior parte da humanidade, o processo de globalização acaba 

tendo, direta ou indiretamente, influência sobre todos os aspectos da existência (...). 

Ele não se verifica de modo homogêneo (...) e o próprio fato de que seja criador de 

escassez é um dos motivos da impossibilidade da homogeneização. Os indivíduos 

não são igualmente atingidos por esse fenômeno (...). Na realidade, a globalização 

agrava a heterogeneidade, dando-lhe mesmo um caráter ainda mais estrutural 

(SANTOS, 2000, p. 142 -143).” 

Contudo, de acordo com o mesmo autor, o atual período histórico é uma 

transição para uma nova civilização, na qual o homem, apoiado nas mudanças da tecnologia e 

numa perspectiva filosófica de valorização do humano, pode construir um mundo mais justo:  
“A globalização atual não é irreversível. Agora que estamos descobrindo o 

sentido de nossa presença no planeta, pode-se dizer que uma história universal 

verdadeiramente humana está, finalmente, começando. (...) Basta que se completem 

as duas grandes mutações ora em gestação: a mutação tecnológica (...) e a mutação 

filosófica da espécie humana (capaz de atribuir um novo sentido à existência de cada 

pessoa e também do planeta) (SANTO, 2000, p. 174)” 

De forma resumida, pode-se dizer que a atual fase da globalização surge para 

atender aos interesses dos países hegemônicos do sistema capitalista (desenvolvidos), os quais 

precisavam descobrir novos mercados, tanto para ampliar o consumo dos bens produzidos 

quanto para, sobretudo, fazer circular livremente o capital financeiro. A posição de muitos 

estudiosos é a de que o processo de globalização exacerba os males do sistema capitalista ao 

não favorecer uma melhor distribuição de riquezas e ao desmantelar as políticas que buscam o 

bem-estar social.  

Contudo, como já vimos, é importante reconhecer que o novo processo de 

globalização, viabilizando pelas novas condições tecnológicas, permitiu também que a 

humanidade adquirisse novas formas de interação que têm contribuído para o estabelecimento 

de uma maior participação e integração social. Dessa forma, é plausível afirmar que nos 

encontramos em um momento histórico peculiar, bastante propício para que a sociedade, de 

fato, atue em busca dos seus direitos.  
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Mobilização social: a democracia em plenitude 

A mobilização social ocorre quando membros da sociedade se unem para agir, 

visando atingir objetivos deliberados por todos ou pela maioria.  

A onda de manifestações populares que se espalhou pelo Brasil em 2013 nos 

faz lembrar outros momentos históricos de mobilização popular, como a Passeata dos 100 

mil, em 1968; a  campanha das Diretas Já, 1984; e os caras pintadas indo às ruas pedir o 

impeachment  de Fernando Collor, em 1992. Também nos faz lembrar, manifestações mundo 

afora, como a Revolução Francesa, de 1789; a Primavera de 1968, entre outros. 

Os Estados democráticos têm leis e normas criadas e mantidas pela sociedade 

civil, que deve lutar e zelar pela efetivação destas. O instrumento de construção de tal ordem 

social é a Constituição Federal, que, em suas normas fundamentais, estabelece os direitos de 

cidadania. Se quisermos conhecer um país e as regras que organizam uma sociedade, 

deveremos estudar a Constituição desta nação. No caso da Constituição Federal que rege o 

Brasil, estas regras foram construídas pelos representantes da sociedade, por isso esse 

documento é também conhecido como Constituição Cidadã. 

Dois artigos da Constituição, o 1º e o 3º, são essenciais quando pensamos na 

construção da cidadania: 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos:  

I – a soberania 

II – a cidadania 

III – a dignidade da pessoa humana 

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V – o pluralismo político 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.  

Art. 3º - Constituem objetos fundamentais da República Federativa do Brasil; I 

– a soberania;  

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II – garantir o desenvolvimento nacional 

III – erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

A nossa constituição, além de afirmar que o Estado deve garantir e proteger os 

direitos sociais e individuais coloca o indivíduo, no gozo da cidadania plena, como 

participante da gestão dos negócios de Estado. Para realizar essa construção, os membros da 

sociedade devem no mínimo conhecer a coisa pública e dispor de instituições que permitam e 

estimulam a participação popular. 

Nesta proposta metodológica temos o tema transversal sobre Educação fiscal, 

que está ligada à coisa pública (coisa do povo) e ao bem-estar social, com o objetivo de 

educar pessoas para exercer a responsabilidade social e política estimulando no aluno o 

conhecimento de seus direitos e deveres sendo assim construtor do princípio constitucional da 

dignidade humana. O conhecimento crítico do mundo dos tributos e da participação popular 

nos desígnios dos recursos públicos permite a formação de pessoas com mais conhecimento 



 
Praça dos Girassóis, Palmas-TO – CEP: 77003-910 | +55 63 3218-1400 | www.seduc.to.gov.br 

 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
 

133 
 

sobre os problemas sociais e mais capacidade de superá-los para a construção da tão sonhada 

vida digna para todos. 

 

Desafios do Brasil contemporâneo 

O maior desafio do Brasil é crescer economicamente com distribuição de 

renda. Ou seja, o país precisa crescer, garantindo que uma fatia cada vez maior da população 

se aproprie da riqueza e renda geradas pelo desenvolvimento econômico. E por que nossos 

elevados índices de crescimento econômico não se traduziram em melhoria para todos? 

Para entendermos um pouco do processo, vamos falar rapidamente da cultura 

desenvolvimentista que foi a tônica do século XX. A corrente econômica chamada 

desenvolvimentismo (ou nacional-desenvolvimentismo) tem início nos anos 1950, no segundo 

governo de Getúlio Vargas, e vai até o Regime Militar, com especial ênfase na gestão de 

Juscelino Kubitschek (1956 -1961).  

Neste período, o país, cresceu a uma taxa superior a 7% ao ano (cf. BACHA e 

BONELLI, 2001), e a criação de instituições públicas importantes, tais como a Petrobrás, o 

Banco Nacional de Desenvolvimento e Crédito e a Eletrobrás refletem esse crescimento. 

Apesar de o desenvolvimentismo ter elevado a renda da população brasileira e ter trazido a 

industrialização para o país, essas mudanças não se traduziram em redução da desigualdade 

social, ao contrário do que ocorreu em países desenvolvidos que passaram pelo mesmo 

processo. 

Por que continuávamos subdesenvolvidos apesar de crescermos 

economicamente? A resposta a essa indagação intrigantes se encontra na obra de Celso 

Furtado (1974). Esse pesquisador conclui que as novas técnicas produtivas não foram 

universalizadas no Brasil, assim como somente alguns setores da sociedade se beneficiaram 

dos novos padrões de consumo criados pela “Revolução Industrial” brasileira. Traduzindo: 

somente alguns setores da economia se modernizaram e somente as pessoas de maior renda 

(mais ricos) passaram a ter o padrão de consumo dos países desenvolvidos. 

O desenvolvimentismo Brasileiro do século XX apresentou um triplo caráter: 

autoritário, excludente, e predatório. Autoritário porque elevados índices de crescimento 

econômico se deram em períodos autoritários (Era Vargas e Ditadura Militar). Excludente 

porque crescemos concentrando renda. Predatória porque crescemos ignorando a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais, como se fossem infinitos. Entramos no século 

XXI e o Brasil se consolida como um dos países mais ricos do planeta, em termos de produto 

gerado. Somos a sétima economia do mundo, com um PIB de 4,4 trilhões de reais. Segundo o 

relatório que mede o índice de desenvolvimento humano (IDH), divulgado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), em 2012 o Brasil ficou em 85% lugar entre 

as 187 nações pesquisadas. O país está no grupo de desenvolvimento elevado, com índice de 

0,730. O trecho a seguir é um reflexo do avanço brasileiro.  
“O Brasil está, ao lado de Índia e China, entre os países que vão liderar o 

desenvolvimento humano nos próximos anos. A situação brasileira, especificamente, 

foi elogiada pelas Nações Unidas pelos cuidados com a economia nos últimos 20 

anos, sobretudo o controle da inflação e a liberalização do comércio. A educação 

também foi citada, devido aos financiamentos educacionais que beneficiaram jovens 

de diferentes regiões do país – o programa Bolsa Escola serviu de exemplo para 

outros países da América Latina, como o México. E as políticas públicas de saúde 

ajudaram a melhorar o acesso da população mais carente aos tratamentos médicos 

(Veja seção “Economia”, 14/03/2013).” 
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A temática sugerida “A globalização pode ser democrática?” procura induzir 

os alunos a uma investigação científica com o objetivo de desenvolver um sentimento de 

engajamento de todos os cidadãos no aprimoramento das políticas públicas que podem reduzir 

a distância que separa os mais abastados dos mais pobres. 

 

 Os vídeos e filmes sugeridos servirão de orientação aos alunos na construção dos 

seminários. 

 

 

III E IV BIMESTRE 

Atividade: Um celular na mão e um roteiro na cabeça. 

 Com o intuito de promover o protagonismo e a Educação Fiscal os estudantes poderão 

visitar a prefeitura de seu município para conhecer e entrevistar pessoas que trabalham 

com o departamento fiscal com o objetivo de entender a dinâmica do dinheiro público; 

outro grupo de estudantes poderão visitar prédios públicos antigos com o intuito de 

explorar a História, a arquitetura e arte popular. 

 Produzir vídeos sobre os aspectos observados nas entrevistas, sempre relacionando com 

os conteúdos abordados e os problemas sociais da comunidade. 

 Apresentação de seminários baseada na produção de vídeos feito pelos alunos. 

 Culminância: Organizar uma exposição de cartazes, com imagens, fotografias e 

documentos para apresentação. 

 

AVALIAÇÃO  

Avaliação deve permear toda a atividade pedagógica do professor. Desta forma, ao longo das 

propostas apresentadas, o professor poderá avaliar o aluno segundo sua participação nas 

atividades realizadas: leitura, interpretação de texto, poema, vídeo, mapas, pesquisas, 

seminários, textos críticos e também por outras atividades escritas a respeito do tema 

trabalhado nas aulas.   

 

SUGESTÃO DE AVALIAÇÃO 
1º Momento – Construção do Seminário: Os professores irão propor os temas de estudo, 

tempo de elaboração, dinâmica dos trabalhos; composição das equipes; cronograma de 

apresentação. 

 

2º Momento - Construção do conhecimento: os alunos deverão dissertar sobre os trabalhos 

apresentados e o conhecimento adquirido. 

 

 SUGESTÃO DE FONTES: 

 Temas que mais caem no Enem 

g1.globo.com/educacao/enem/2017/noticia/ciencias-humanas-no-enem-veja-quais-temas-mais-caem-e-

questoes-resolvidas-de-provas-anteriores.ghtml (acesso em 21/12/2017) 

 Matriz referência do Enem 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf 

(acesso em 21/12/2017) 

 

 Guerra de Canudos - filme completo 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=P4OYhj7Io0E(acesso em 01/02/2019) 

 OLGA  

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/olga-saiba-como-utilizar-o-filme-no-vestibular/ 

 Milton Santos – Por outra Globalização  

https://www.youtube.com/watch?v=KZIJQvy-aFw(Acesso em 05/02/2019) 

 Globalização 

https://www.youtube.com/watch?v=eUKH8Db2kjk (Acesso em 05/02/2019) 

 Filmes:Trechos do Documentário Lixo Extraordinário 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdZHab1ZB8Q 

Uma análise sobre o trabalho do artista plástico Vik Muniz no Jardim Gramacho, localizado 

na cidade de Duque de Caxias (RJ), que é um dos maiores aterros sanitários do mundo. 

Conexões: Desigualdades Sociais, Cultura, Arte O documentário serve como ilustração para 

as condições social que grande parte da população brasileira se encontra, e sucinta questões 

política, econômicas e educacionais.(acesso em 21/03/2019). 

 

 ESCRAVO NEM PENSAR 

http://escravonempensar.org.br/ 

 https://reporterbrasil.org.br/ 

 

 EDUCAÇÃO FISCAL 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Educa%C3%A7%C3%A3o-

Fiscal.aspx 
 

 EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/35987-educacao-financeira 
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