
2ª série A - Ensino Médio       

     

Língua Portuguesa e Arte: escolher 2 poemas de Oswald de 

Andrade e relacioná-los com os Movimentos de Vanguarda 

Futurismo e Cubismo. 

 Selecione o poema. 

 Reconheça a vanguarda. 

 Explique a relação entre o texto e a vanguarda escolhida. 

 Explique a escolha feita pelo poeta, relacionando com os preceitos 

modernistas. 

 Explique se o poema tem alguma relação com os manifestos 

publicados por Oswald de Andrade. 

    

 

 

Redação:  estudar o capítulo 6 – Módulo 2 

· Entregar uma pesquisa sobre gênero editorial (digitado). 

· Redija um artigo com a seguinte questão: “O problema não é a 

tecnologia em si, mas o uso que se faz dela”. 

OBS: Não esqueça, observe se o seu texto expressa com clareza 

uma opinião a respeito do tema abordado. Use a linguagem formal. 

 



Matemática: 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. 

                                                                                                                                                             

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. 

•        Revolução Russa e 

•        Era Vargas.  



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. 

Novas formas de organização política no período entreguerras. 

•        Itália fascista. 

•        Crise de 1929. 

•        Alemanha nazista. 

•        Inglaterra e França no período entreguerras.  

•        O Salazarismo em Portugal. 

•        Guerra civil espanhola.  

•        Antecedentes da II Guerra Mundial.  

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).  

 

Geografia:  realizar uma pesquisa em tópicos, apresentando a 

cronologia dos Estados Unidos da América, desde sua formação até 

os dias de atuais, trazendo a formação, língua, como se expandiu, 

seus conflitos expedicionários, sistema político e a atual supremacia 

econômica. 

O trabalho deverá ter no máximo três páginas, ser digitado, 

apresentar capa, conter imagens e referências bibliográficas. 



     

Química: Tópicos de pesquisa: 1. Isomeria plana e geométrica. 2. 

Isomeria óptica. 3. Polaridade de ligações covalentes e de moléculas. 

4. Equilíbrio químico. 

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. 

 

 

Biologia: pesquisar sobre como o SISTEMA ENDÓCRINO influencia 

o SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO E FEMININO humano. 

Trabalho com capa, fontes de pesquisa, manuscrito em papel 

almaço. 

     

Inglês: procure uma notícia em sites como CNN, BBC, The New York 

Times, do mês de Julho de 2019 e a imprima. A partir dela elabore 3 

perguntas em Inglês e a as responda também em Inglês. 

(Digitalizado).    



Elabore em um folha de sulfite um mapa mental sobre Question Tags. 

O mapa deve trazer algumas frases para exemplificar. (Manuscrito). 

Observação: O trabalho deverá conter capa.    

 

Filosofia: pesquisar sobre a deontologia de Kant. 

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

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

referências bibliográficas e anexo (não obrigatório).  

 


