
Conteúdos Bimestrais 2020 (Anual)– LÍNGUA PORTUGUESA 

Bim. 1° Ano Bim. 2º Ano Bim. 3º Ano 

1º Produção textual – Resumo; 

Inferência (pressupostos e subentendidos); 

Variedade, adequação e preconceito linguístico; 

Elementos da comunicação e funções da linguagem; 

Introdução à Literatura (texto literário x texto não 
literário); 

Gêneros Literários; 

Conotação e denotação; 

Leitura de obra literária: A SER DEFINIDA. 

1º Produção textual – Carta 
argumentativa; 

Inferência (pressupostos e 
subentendidos); 

Revisão de Barroco e Arcadismo; 

Romantismo (poesia) + Literatura 
Africana (noções);  

Sintaxe: período simples (valores 
semânticos do sujeito e do 
predicado); 

Revisão de tempos verbais; 

Leitura de obra literária: A SER 
DEFINIDA. 

1º Produção textual – Dissertação 
(enfoque na introdução); 

Inferência (pressupostos e 
subentendidos); 

Regências verbal e nominal;  

Crase; 

Paráfrase; 

Revisão de estilos literários; 

Pré-Modernismo e Vanguardas 
Europeias; 

Leitura de obra literária: A SER 
DEFINIDA. 

2º Produção textual – Crônica; 

Figuras de linguagem; 

Versificação; 

Noções de 
Trovadorismo/Humanismo/Classicismo/Quinhentismo 
(Literatura Informativa e de Catequese); 

Leitura de obra literária: A SER DEFINIDA. 

 

 

 

 

 

2º Produção textual – Artigo de opinião; 

Romantismo (prosa); 

Período simples: 

* valores semânticos dos termos 
associados a nomes; 

* valores semânticos dos termos 
associados a verbos; 

Leitura de obra literária: A SER 
DEFINIDA. 

 

 

2º Produção textual – Dissertação 
(enfoque no desenvolvimento); 

Semana de Arte Moderna; 

Modernismo – 1ª fase; 

Período composto por 
subordinação (adjetivas e 
adverbiais); 

Paráfrase (enfoque na correlação 
entre as orações subordinadas e 
os termos simples 
correspondentes); 

Leitura de obra literária:A SER 
DEFINIDA. 



 

 

 

3º Produção textual – Introdução ao texto dissertativo-
expositivo (ênfase na construção do parágrafo); 

Gêneros do discurso; 

Semântica; 

Paráfrase;  

Barroco; 

Arcadismo; 

Leitura de obra literária: A SER DEFINIDA. 

3º Produção textual – Estrutura do texto 
dissertativo-argumentativo; 

Realismo; 

Naturalismo + Literatura Africana 
(noções); 

Coesão e coerência; 

Crase; 

Leitura de obra literária: A SER 
DEFINIDA. 

3º Produção textual: Dissertação 
(conclusão síntese e conclusão 
proposta);  

Modernismo – 2ª fase; 

Orações Subordinadas Substantivas; 

Paráfrase (enfoque na correlação 
entre as orações subordinadas e os 
termos simples correspondentes); 

Concordância; 

Interpretação de texto; 

Leitura de obra literária:A SER 
DEFINIDA. 

4º Produção textual – Introdução ao texto dissertativo-
argumentativo (ênfase na construção do parágrafo); 

Paralelismos sintáticos e semânticos; 

Acentuação gráfica; 

Literatura Africana; 

Leitura de obra literária:A SER DEFINIDA. 

 

OBS: Leitura e interpretação de textos serão 
desenvolvidas ao longo de todos os bimestres com 
gêneros diversos. 

 4º Produção textual – Estrutura do texto 
dissertativo-argumentativo (enfoque 
no desenvolvimento); 

Simbolismo; 

Parnasianismo; 

Conjunções; 

Orações coordenadas. 

Leitura de obra literária A SER 
DEFINIDA. 

OBS: Leitura e interpretação de 
textos serão desenvolvidas ao longo 
de todos os bimestres com gêneros 
diversos. 

4º Produção textual: Revisão dos 
gêneros argumentativos; 

Modernismo – 3ª fase; 

Literatura Africana; 

Colocação pronominal.  

Leitura de obra literária: A SER 
DEFINIDA. 

 

OBS: Leitura e interpretação de 
textos serão desenvolvidas ao longo 
de todos os bimestres com gêneros 
diversos. 



 

Conteúdos Bimestrais 2020 (Anual)– EDUCAÇÃO FÍSICA 

Bim. 1° Ano Bim. 2º Ano Bim. 3º Ano 

1º  TEORIA:  

 Benefícios da prática de atividade física para o 
sistema esquelético. 
 

 PRÁTICA 

 Modalidade esportiva: Fundamentos 

1º  TEORIA: 

 Aspectos nutricionais 

  Qualidade de vida 

 Metabolismo aeróbico e 
anaeróbico 

 PRÁTICO: 

 Modalidades esportivas 
individuais: 
1. Atletismo 
2. Badminton 
3. Tênis de mesa 
4. Xadrez 
5. Condicionamento físico 

 Fundamentos e capacidade 
física presentes 

 Problematização de regras de 
jogos. 

1º  TEORIA: 

 Sedentarismo 

 Interpretação e expressão 
crítica relativa a atividade 
física, esteroides, 
suplementos alimentares, 
anorexia, bulimia, IMC e FC e 
alimentação 
 

 PRÁTICA: 

 Atletismo e condicionamento 
físico 

2º  TEORIA: 

 Importância da atividade física para a saúde e sua 
influência no sistema nervoso; 

 
PRÁTICA: 

 Jogos Interclasse (competição): preparação das 
equipes e competição (realização dos jogos). 

 

 

2º  TEORIA: 

 Promoção e preservação da 
saúde 

 Aspectos nutricionais 

 Primeiros socorros 

 Jogos olímpicos  

 PRÁTICA: 

 Modalidades coletivas: 
1. Basquetebol 

2º  TEORIA: 

 Educação Física e lazer: 
noções de saúde, qualidade 
de vida, diabetes, 
hipertensão, colesterol e 
obesidade 

 Olimpíada 

 Preparação das equipes para 
os jogos interclasse 

 Modalidades 



 

 2. Futsal 
3. Handebol 
4. Voleibol 

 Jogos interclasse – preparação 
das equipes e competição/ 
realização dos jogos 

3º TEORIA: 

 Benefícios da prática de atividade física para o 
sistema muscular. 
 

PRÁTICA: 

 Modalidade esportiva: capacidades físicas 
presentes; 
 

3º TEORIA:  

 Capacidades físicas: força, 
flexibilidade, resistência, 
equilíbrio, coordenação, 
agilidade e velocidade. 

 PRÁTICA: 

 Capacidade física 

3º TEORIA: 

 Jogos adaptados: 

capacidade física presente 

na modalidade 

 Classificação das 

deficiências 

 PRÁTICA: 

 Modalidades adaptadas 

4º Teoria:  

 Importância da atividade física para a saúde e sua 
influência no sistema respiratório; 

 Influências das matrizes culturais brasileiras 
(indígena, africana e europeia) na educação física. 

 
PRÁTICA: 

 Modalidade esportiva 

 Problematização de regras de jogos. 

 4º TEORIA: 

 História, origem e evolução 
das lutas 

 Influências das matrizes 
culturais brasileiras (indígenas 
africanas e europeias) na 
educação física 

 Aspectos fisiológicos, 
pedagógicos e socioculturais 
da capoeira 

 PRÁTICA: 

 Lutas 

 Danças 

 Capoeira  

4º  TEORIA:  

 Educação Física e o mundo do 
trabalho: ginástica laboral, 
ginástica de academia, etc. 

 Modalidade esportiva. 



SEMESTRE – INGLÊS 1º Ano 2º Ano 3º Ano 

 

Bimestre I 

● Obras do PAS: 

- Análise de textos, tiras, charges 

e imagens; 

- Estudo do vocabulário; 

- Interpretação. 

● Gramática aplicada ao texto: 

- Verbo To Be (presente e 

passado); 

- Pronomes pessoais (sujeito e 

objeto); 

- Modais Can / May; 

- Presente contínuo e advérbios 

de tempo; 

- Presente simples e advérbios 

de frequência; 

- Pronomes interrogativos. 

 

● Obras do PAS: 

- Análise de textos, tiras, charges e 

imagens; 

- Estudo do vocabulário; 

- Interpretação. 

● Gramática aplicada ao texto: 

- Presente contínuo e presente 

simples e seus advérbios 

(revisão); 

- Passado simples e seus 

advérbios; 

- Passado contínuo e seus 

advérbios. 

● Obras do PAS: 

- Análise de textos, tiras, charges e 

imagens; 

- Estudo do vocabulário; 

- Interpretação. 

● Gramática aplicada ao texto: 

- Tempos verbais e seus 

advérbios; 

- Tag Questions; 

- Verbos frasais; 

- Zero e 1ª condicionais; 

- Preposições de lugar, tempo e 

modo. 

 

Bimestre II 

● Obras do PAS: 
- Análise de textos, tiras, charges e 

imagens; 

- Estudo do vocabulário; 

- Interpretação. 

● Gramática aplicada ao texto: 

- Modal Must; 

- Passado simples e advérbios 

de tempo; 

- Preposições usadas em datas; 

- Adjetivos possessivos; 

- Caso genitivo (possessivo); 

- Futuros Will e Going To. 

● Obras do PAS: 

- Análise de textos, tiras, charges e 

imagens; 

- Estudo do vocabulário; 

- Interpretação. 

● Gramática aplicada ao texto: 

- Passado simples e seus 

advérbios; 

- Presente perfeito e seus 

advérbios; 

- Verbos estáticos e dinâmicos; 

- Futuro Simples (Will) e seus 

advérbios; 

- Palavras de ligação; 

- Advérbios de modo. 

● Obras do PAS: 

- Análise de textos, tiras, charges e 

imagens; 

- Estudo do vocabulário; 

- Interpretação. 

● Gramática aplicada ao texto: 

- Graus de comparação 

(comparativo e superlativo); 

- 2ª e 3ª condicionais; 

- Voz passiva. 

 

 



SEMESTRE - ESPANHOL 1º Ano 2º Ano 3º Ano 

Bimestre I 

• Língua espanhola como forma de 
expressão multicultural: panorama da 
língua espanhola no mundo.  

• Pronúncia e entonação em língua 
espanhola: o alfabeto. 

• Uso de dicionário, gramáticas e 
outras obras de referência em língua 
espanhola; tradutores online. 

• Emprego de palavras, expressões e 
frases em língua espanhola:  

Saudações; tratamento formal e 
informal (tú, usted). 

 interrogativos; apresentações (verbos 
ser, llamarse, vivir e tener); expressões 
de localização. 

• Compreensão e emprego de 
vocabulário em língua espanhola: 

 Nacionalidades, rotina diária (horas, 
meses, dias); numerais cardinais e 
ordinais; estabelecimentos comerciais; 
partes da  casa; família;alimentação, 
vestuário. 

• Estratégias de leitura instrumental e 
compreensão de textos em língua 
espanhola com tipologias e gêneros 
diversos: notícias, registros civis. 
esquema, cartaz de campanha social, 
artigo enciclopédico. 

• Apreciação de obras de arte de 
autores dos países em que se fala a 
língua espanhola: Fernando Botero, 

 Uso de dicionários, 
gramáticas e outras obras de 
referência em língua espanhola; 
uso de tradutores online. 

• Emprego de palavras, 
expressões e frases em língua 
espanhola: 

 Ditados populares e provérbios 
em língua espanhola; pretérito 
perfeito composto; pretérito 
indefinido ( verbos regulares e 
irregulares). 

• Compreensão e emprego de 
vocabulário em língua espanhola: 

Descrição física; esportes; a casa, 
estados de ánimo. 

• Estratégias de leitura 
instrumental em língua 
espanhola; leitura e 
compreensão de textos com 
tipologias e gêneros textuais 
diversos em língua espanhola. 

• Leitura de gêneros de textos 
não verbais (gráficos, tabelas, 
quadros, mapas) em língua 
espanhola.  

• Leitura de textos variados de 
literatura em língua espanhola / 
dramatização de textos em língua 
espanhola / pronúncia e 
entonação em língua espanhola: 
Cervantes; Pablo Neruda, Lezama 

• Uso de dicionário, gramáticas e 
outras obras de referência em 
língua espanhola; uso de 
tradutores online. 

• Emprego de palavras, 
expressões e frases em língua 
espanhola: expressões de dúvida, 
desejo, suposição, incerteza, 
indiferença e probabilidade; 
expressões de opinião. 

• Estratégias de leitura 
instrumental em língua 
espanhola; leitura e compreensão 
de textos com tipologias e 
gêneros textuais diversos em 
língua espanhola: HQ; monólogo 
de humor; entrevista jornalística; 
carta de apresentação; vídeo 
currículum. 

• Compreensão e emprego de 
vocabulário em língua espanhola: 

 Profissões; mundo do trabalho; 
coloquialismos; expressões 
idiomáticas; corpo humano e 
saúde; heterossemânticos e 
heterotônicos. 

• Mercado de trabalho para o 
profissional da área de língua 
espanhola.  

• Dramatização de poemas em 
língua espanhola / pronúncia e 
entonação em língua espanhola: 



Ricardo Darín, Eduardo Galeano, Laura 
Esquivel, Pedro Guerra, Mario 
Benedetti, entre outros. 

 

Lima, Federico García Lorca, Jorge 
Luis Borges, Juan Ramón Jiménez, 
Juana Inés de la Cruz, Eduardo 
Galeano, Laura Esquivel, Pedro 
Guerra, Mario Benedetti, entre 
outros. 

• Estudo crítico e contextualizado 
dos principais aspectos 
gramaticais da língua espanhola:  

Os artigos e contrações; prefixos 
e sufixos; pretérito 
pluscuamperfeito; preposições a 
e en. 

Pablo Neruda, Lezama Lima, 
Federico García Lorca, Jorge Luis 
Borges, Juan Ramón Jiménez, 
Juana Inés de la Cruz, Eduardo 
Galeano, Laura Esquivel, Pedro 
Guerra, Mario Benedetti, entre 
outros. 

• Estudo crítico e contextualizado 
dos principais aspectos 
gramaticais da língua espanhola:  

Pretérito imperfeito do 
subjuntivo; conjunções, infinitivo, 
gerúndio e particípio. 
Preposições; condicional simples. 

Bimestre II 

• Estudo crítico e contextualizado dos 
principais aspectos gramaticais da 
língua espanhola: 

perífrases de obrigação (tener, haber, 
deber); perífrase de futuro. 

Presente do indicativo (verbos 
regulares e irregulares); verbo gustar; 
pretérito imperfeito do indicativo. 

  • Leitura e restauração de textos em 
língua espanhola: esquema; cartaz de 
campanha social; resumo. 

• Leitura e declamação de poemas em 
língua espanhola: Pablo Neruda, 
Lezama Lima, Federico García Lorca, 
Jorge Luis Borges, Juan Ramón 
Jiménez, Juana Inés de la Cruz, Mário 
Benedetti, entre outros. 

 

• Estudo crítico e 
contextualizado dos principais 
aspectos gramaticais da língua 
espanhola:  

Advérbios; pronomes relativos; 
pronomes e adjetivos 
possessivos; demonstrativos; 
acentuação. 

• Estratégias de leitura 
instrumental em língua 
espanhola; leitura e 
compreensão de textos com 
tipologias e gêneros textuais 
diversos em língua espanhola: 
coerência e coesão textual; 
notícias; comentários críticos; 
resenha jornalística; lista de 
canções comentada; 
reportagem. 

• Estratégias de leitura 
instrumental em língua 
espanhola; leitura e 
compreensão de textos com 
tipologias e gêneros textuais 
diversos em língua espanhola: 
texto de divulgação científica; 
relatórios; folheto educativo; 
artigos de opinião; apresentações 
em congressos; carta do leitor; 
pôster. 

• Contextos históricos, políticos, 
econômicos e socioculturais dos 
países em que se fala a língua 
espanhola; diferenças culturais 
entre o Brasil e países em que se 
fala a língua espanhola: o mundo 
do trabalho; história e cultura 
dos povos originários; função 
crítica do humor na América 



• Leitura e debate de textos 
acerca de aspectos da atualidade 
nos países em que se fala a língua 
espanhola: educação 
intercultural bilíngue na América 
Latina; desigualdade social. 

• Leitura e restauração de textos 
de variados gêneros em língua 
espanhola; produção de textos 
simples em língua espanhola. 

 • Programas de incentivo ao 
estudo e à pesquisa em países 
estrangeiros. 

Latina. 

• Estudo crítico e contextualizado 
dos principais aspectos 
gramaticais da língua espanhola:  

Artigo neutro “lo”; pronomes 
complemento; coerência e 
coesão textual; futuro imperfeito 
do indicativo. 

 • Pesquisa sobre viagens para 
países em que se fala a língua 
espanhola. 

• Leitura e restauração de textos 
de variados gêneros em língua 
espanhola: currículo e folheto 
turístico (viagens para países em 
que se falam a língua espanhola. 

• Leitura de gêneros de textos 
não verbais (gráficos, tabelas, 
quadros, mapas) em língua 
espanhola. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMESTRE – ARTE 1° Ano 2° Ano 3° Ano 

Bimestre I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conceito de Arte/ Estética 

 Fundamentos da linguagem 
visual (ponto, linha, textura, cor, 
formas básicas) 

 Indivíduo identidade e 
cultura. 

 História da Arte:  
1. Arte na pré – história 
2. Na idade antiga (egípcia, 
grega, romana, cristã primitiva) 
3. Arte indígena e  
4. Arte africana. 

 História da Arte:  
1. Barroco e Rococó (Europa e 
no Brasil) 
2. Arte colonial brasileira 
3. Neoclassicismo, Romantismo 
e Realismo. 
4. Missão Artística Francesa 
5. Arte Brasileira no século XIX 

 Gêneros de pintura 
 
 

 História da Arte: 
1. Vanguardas Europeias 
2. Semana de Arte Moderna de 

1922 no Brasil 
3. Arquitetura Moderna 

Brasileira 
4. Arte Conceitual 
5. Arquitetura Pós – Moderna 

 Ética 

Bimestre II 

 

 Fundamentos da Linguagem 
Visual (simetria, assimetria, espaço 
positivo e negativo) 

 História da Arte: arte na 
Idade Média (Bizantina, Românica e 
Gótica) e Renascimento. 

 Introdução ao teatro. 

 

 História da arte: 
1. Impressionismo 
2. Neoimpressionismo 
3. Pós – impressionismo 

 Início e desenvolvimento da 
fotografia 

 Linguagem Visual:  
1. Cor e luz 
2. Movimento das Artes e ofícios 
e Art Nouveau. 

 História da Arte: 
1. Arte e Indústria:  Muralismo 

Mexicano, Cinema e Fotografia 

 Comunicação visual 

 Arte e tecnologia 

 Arte Contemporânea: 
feniminismo, 
multiculturalismo, arte e 
política, instalações artísticas e 
performance. 

 

 


