
1ª série A e B – Ensino Médio        

Língua Portuguesa e Arte: analisar o Poema “SER UM VENTO A 

NOSSA IDADE” de Gregório de Matos 

Associar ao poema: 

 Características do Barroco; 

 Relações com a vida e a obra do autor; 

 Contexto histórico da época. 

Classificar como lírico, satírico ou religioso e justificar sua 

classificação.  

Copie o poema e faça a análise por tópicos. Não se esqueça de 

comprovar suas afirmações com trechos do poema. 

 

Redação: estudar o capítulo 6 - Módulo 2. 

· Pesquisar a composição e os tipos de parágrafo. 

· Desenvolver um texto dissertativo-argumentativo a partir do tema: 

“Afinal, o que é mobilidade urbana?”, seguindo esta estrutura: 

- Título. 

- Introdução (apresentação do tema). 

- Desenvolvimento (das ideias sobre o tema, de forma argumentada). 

- Conclusão (sua opinião final sobre o tema). 

 



Matemática: pesquisar ou elaborar 2 exercícios de cada item a 

seguir: 

 Média Aritmética 

 Media Ponderada 

 Media Geométrica 

 Média Harmônica 

 Equação de 1º e 2º grau 

 Regra de três simples 

 Regra de três composta 

Os exercícios deverão conter resolução, o trabalho deverá ser 

manuscrito em folha de almaço.  

                                                                                                                                                                                           

Complementos:  pesquisar e apresentar um resumo da obra e 

biografia (se houver) sobre algum matemático da história. 

O trabalho deverá conter as seguintes especificações: 

Capa 

Contracapa 

Índice 

Introdução (Manuscrita) 

Desenvolvimento 

Considerações Finais (Manuscrita) 

Referências Bibliográficas 



Ilustrações com fotos ou desenhos. 

 

                                                                                                                                                                                           

História:  

Atividade que deverá ser realizada pelos alunos que não 

obtiveram nota maior ou igual a 6,0 na primeira avaliação de 

história do 2º bimestre. 

Pesquisar sobre: 

•        Império Bizantino (formação, auge e decadência). 

•        Árabes / Islamismo (formação e expansão do mundo árabe e 

formação do islamismo). 

•        Idade Média (cultura medieval / feudalismo). 

Atividade que deverá ser realizada pelos alunos que não 

obtiveram nota maior ou igual a 6,0 na segunda avaliação de 

história do 2º bimestre. 

Pesquisar sobre: 

•        Formação das monarquias nacionais européias. 

•        Renascimento (comercial / urbano / cultural e científico). 

•        Reformas religiosas. 

•        Formação da Europa Moderna. 



O aluno que não atingiu nota maior ou igual a 6,0 nas duas 

provas do 2º bimestre deverá realizar as duas atividades. 

O trabalho deverá conter: capa, contracapa, índice, introdução 

(manuscrita), desenvolvimento, considerações finais (manuscrita), 

referências bibliográficas e anexo (não obrigatório).  

  

     

Química: Tópicos de pesquisa: 1. Ligações químicas iônicas, 

covalentes e metálicas. 2. Equações químicas: balanceamento. 3. 

Classificação dos compostos inorgânicos. 4. Técnicas de 

fracionamento de misturas heterogêneas. 

O trabalho deve ser composto por: 

Capa contendo: nome da escola, disciplina e identificação do aluno 

(nome, número e série). 

Índice: identificando os conteúdos abordados e os seus exercícios. 

Conteúdo teórico sobre cada tópico de pesquisa e 4 exercícios 

(enunciado e resolução) para cada tópico de pesquisa. 

 

 

   

Física: realizar um resumo para cada um dos seguintes vídeos do 

youtube: 



- Vídeo sobre ondas parte 1. O título do vídeo é “vídeo 1 de 2 a 

velocidade de uma onda não é diretamente proporcional a sua 

frequência”.  

Endereço https://www.youtube.com/watch?v=s4KXVadcc-U 

- Vídeo sobre ondas parte 2. O título do vídeo é “vídeo 2 de 2 a 

velocidade de uma onda não é diretamente proporcional a sua 

frequência”.  

Endereço https://www.youtube.com/watch?v=jHkzGvuOGkg 

- Vídeo sobre leis de Newton: O título do vídeo é “finalmente você vai 

entender a Lei da ação – reação – prof. Renato Brito.”  

Endereço https://www.youtube.com/watch?v=aZCopgBL7K8 

    

Inglês: procure uma tirinha em inglês que contenha um imperativo.  

Recorte e cole a tirinha, grife o imperativo e explique qual tipo 

imperativo está sendo usado. (Digitalizado).    

 Elabore em um folha de sulfite um mapa mental sobre SIMPLE 

PAST. O mapa deve trazer algumas frases para exemplificar. 

(Manuscrito). 

Observação: O trabalho deverá conter capa. 

   

Sociologia: o trabalho deverá apresentar os seguintes 

assuntos: 



• Política: teoria e prática 

• As transformações do pensamento político 

• Democracia Direta / Indireta e Representativa 

• Partidos políticos e Democracia 

• Organização dos Regimes representativos 

O trabalho deverá conter: capa, contracapa, índice, introdução 

(manuscrita), desenvolvimento, considerações finais (manuscrita), 

referências bibliográficas e anexo (não obrigatório).  

Filosofia: o trabalho deverá conter os seguintes assuntos: 

• Lógica aristotélica 

• Metafísica Aristotélica 

• Física Aristotélica 

O trabalho deverá conter: capa, contracapa, índice, introdução 

(manuscrita), desenvolvimento, considerações finais (manuscrita), 

referências bibliográficas e anexo (não obrigatório).     

Espanhol:  pesquisar uma ou mais letras de música,. Encontrar 

e destacar todos os artigos: determinados (com o neutro) e 

indeterminados, e as contrações AL e DEL.  

O uso de cada artigo deverá ser explicado e deverá conter a 
interpretação (em português) da(s) música(s). 


