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Units 4, 5 e 6 | Discourse markers ; Present perfect simple X Simple past ; Because, because of, so; 

Present perfect simple + since/for/already/yet /ever/never/lately/recently ; Cognates ad false 

cognates ;  Modal verbs for advice: should/ought to/had better; 

Livro didático 360º Vol. II (unidades 4, 5 e 6);  Fontes e materiais online disponibilizados no Marista 

Virtual

Empregar tempos verbais simples, progressivos, perfeitos, da passiva, condicionais e modais. Utilizar 

adequadamente os marcadores do discurso.Identificar e interpretar valores veiculados pelo texto – 

posicionar -se ante valores, ideologias e propostas estéticas presentes no texto. 

Sistema Marista de Ensino | Livro didático - Capítulo 21 e 22

Hereditariedade;  2ª Lei de Mendel, Interações gênicas, Epistasia

Hereditariedade | Compreender o padrão de herança relacionado à 1ª Lei de Mendel. Analisar as 

heranças sem dominância e dos genes letais. Compreender a polialelia. Diferenciar os grupos 

sanguíneos. Compreender a hereditariedade dos grupos sanguíneos. Analisar o processo de 

compatibilidade sanguínea. Interpretar heredogramas. Calcular probabilidades genéticas . 2ª Lei de 

Mendel, Interações gênicas, Epistasia | Compreender o padrão de herança relacionado à 2ª Lei de 

Mendel. Analisar as interações gênicas e epistáticas.

Biologia

IAPT

Física

Matemática

Língua Inglesa

Força e interação | Leis de Newton | Força gravitacional | Força normal | Força de atrito | Plano 

inclinado | A força de tração | Roldanas

Sistema Marista de Ensino | Livro Didático:   Capítulo 16

Utilizar o conhecimento adquirido no estudo de vetores para determinar a força resultante. Enunciar 

as leis de Newton com a força de atração da gravidade e a força peso. Reconhecer que as leis de 

Newton são válidas em referenciais inerciais e na maioria das atividades cotidianas, ou seja, para 

velocidades muito menores que a da luz e quando os efeitos quânticos são irrelevantes. Verificar a 

aplicação das leis de Newton em atividades do cotidiano e nos mais variados procedimentos 

tecnológicos. Aplicar as leis de Newton na resolução de situações-problema. 

Calcular a força de atrito relacionando-a com os conceitos de força normal e força peso. 

Compreender que o atrito é uma força fundamental no dia a dia para a realização de atividades 

simples, como andar e escrever. Entender que, em casos especiais, como o uso de lubrificantes em 

motores de carros e nos mais variados equipamentos mecânicos, o atrito deve ser minimizado a fim 

de reduzir o desgaste das partes internas de um motor, por exemplo. Relacionar o conhecimento 

adquirido, por meio do estudo da Mecânica newtoniana, com questões da cidadania, como a 

mobilidade humana urbana e a segurança do trabalho. Entender a interação de forças entre corpos. 

Interpretar o comportamento de corpos em plano inclinado com e sem atrito. 

Reconhecer a vantagem mecânica e a segurança adquiridas com a utilização de máquinas simples 

para transportar materiais variados. Determinar a vantagem mecânica em dispositivos que utilizam 

polias fixas e polias móveis. 

Resolver problemas que envolvam operações com matrizes, cálculo de determinantes e resolução de 

sistemas lineares; Apresentar a classificação de um sistema linear e diferenciar suas características 

produzindo uma aula em vídeo.

Modelar e resolver problemas usando representações algébricas.

A prova de Artes deverá ser entregue neste dia, seguindo as orientações já divulgadas pela 

professora 

Sistema Marista de Ensino | Livo Didático
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Filosofia

Literatura

Produção 

Textual

Língua 

Portuguesa

Sociologia

Realismo na Europa e no Brasil ;  Contexto histórico político e social na Europa e no Brasil e estilo 

dos textos produzidos neste período. 

Livro Dom Casmurro - Machado de Assis como autor no Realismo 

Sistema Marista de Ensino | Livro didático módulo 12 de literatura e Slides disponibilizados no 

moodle

Marista Virtual 3.0 , Aulas 13 a 23;  Cap. VIII e IX , Livro Didático; Anotações do caderno.

Contemplar a arte e a experiência estética, compreendendo como fundamentalmente humanas; 

Compreender a ética enquanto constituintes do agir humano

Estética: Arte; Clássica (grega antiga); O gosto; Mercantilização; Hegel; Parmênides; Nietzsche

Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. 

Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e 

estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Reconhecer os usos da norma-padrão da língua 

portuguesa nas diferentes situações de comunicação.

Orações coordenadas e subordinadas (capítulo 14);  funções da linguagem: emotiva, apelativa ou 

conativa, poética, referencial, fática, metalinguística (capítulo 15); Mecanismos de coesão (capítulo 

15); Paralelismos sintático e semântico (capítulo 15)

Sistema Marista de Ensino | Livro Didático, capítulo 14 e 15

Capítulo 10 do SME – Desigualdade e violência. | As diversas faces da violência;  A relação entre 

pobreza e violência;  A cultura do medo;  A compreensão sociológica da criminalidade;  Formas de 

combate à violência. Capítulo 12 do SME – Identidade globalizada: homogeneidade ou diversidade? 

| Direitos Humanos e o dilema entre a universalização de um conjunto de valores e leis e o 

multiculturalismo.

Compreender, da perspectiva sociológica, as raízes da violência, seja ela ostensiva ou dissimulada, 

seja física ou simbólica. Apreender e debater a ideia de violência como um dos produtos das 

relações sociais, o que inclui as desigualdades sociais e econômicas como uma das variáveis em 

atuação. Refletir sobre a cultura do medo que diz respeito a diferentes dimensões da nossa 

existência, com impactos nas dimensões sociais e psicológicas dos indivíduos. Discutir possíveis 

saídas para minimizar a violência e o crime dentro de uma sociedade. Será que a punição é a melhor 

saída? Refletir sobre a construção do conceito de direitos humanos e como ele tem sido gerenciado 

em um mundo fragmentado, de frequentes trocas culturais. Qual seria a saída para os problemas 

atuais: a universalização, o multiculturalismo ou uma solução intermediária?

Capítulo 10 do SME: Desigualdade e violência. Completo. Mapas conceituais produzidos pelas 

turmas e disponíveis no fórum do seminário em que estudamos o capítulo.

Capítulo 12 do SME: Identidade globalizada: homogeneidade ou diversidade? Páginas 11 a 18.

Texto dissertativo-argumentativo. Definição de tese e elaboração de argumentos em defesa da tese. 

Elaboração de uma proposta de intervenção para o problema abordado.

Atender a situação de produção proposta (condições de produção, elementos composicionais do 

gênero, tema, estilo). Empregar adequadamente linguagem formal. Utilizar adequadamente os 

recursos linguísticos/expressivos e gráficos no texto (pontuação, uso e função das classes 

gramaticais). Utilizar as normas ortográficas e de acentuação. Organizar o texto, considerando 

aspectos estruturais (apresentação do texto, paragrafação).

Sistema Marista de Ensino

H6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as 

possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas.

H15 – Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos 

do contexto histórico, social e político.

H13 – Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões 

de beleza e preconceitos.



Conteúdos Cinética química; temoquímica; Ciclo biogeoquímicos e reações fotoquímicas
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Língua 

Espanhola

Geografia

História

Química

Gramática - Unidades 9 y 10 ; Pretérito Indefinido (pág. 138); Pretérito Perfecto (pág. 139); Los 

posesivos (pág. 123); Pretérito Imperfecto (pág. 144); PretéritoPlu scuamperfecto (pág. 144); 

Pronombres complemento (pág. 159) Conteúdo cultural: Colombia - autor literário: Gabriel García 

Marquez - material disponível no MV

 Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a informações e a 

outras culturas e grupos sociais*. H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu 

tema. H6 - Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as 

possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. H7 – Relacionar um texto em LEM, as 

estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. H8 - Reconhecer a importância da produção 

cultural em LEM como representação da diversidade cultural e linguística.

Livro Didático - Unidade 9 e 10

Determinar a velocidade da reação. Deduzir a lei da velocidade , relacionando a concentração dos 

reagentes. Inferir os fatores que influenciam a velocidade de reação. Calcular a velocidade média e 

constante de velocidade. Entender os fenômenos endotérmico e exotérmico, relacionando com 

fatos do cotidiano. Entender o conceito de caloria. Calcular a entalpia de uma reação. Interpretar 

gráficos e tabelas. Determinar a variação de entalpia de uma reação, utilizando a Lei de Hess. 

Interpretação de ciclos biogeoquímicos e reações fotoquímicas. 

Módulo 7 cap 19 e Módulo 5 cap 13 , 14 e 15 

Módulo 7: As independências na América Latina | Capítulo 19 = A Independência da América 

Espanhola; Capítulo 20 = O Processo de Independência do Brasil; Capítulo 21 = O Primeiro Reinado e 

o Período Regencial

Sistema Marista de Ensino |Livro Didático:  Módulo 7 - Cap.19, 20 e 21

Analisar situações em que os direitos dos cidadãos foram conquistados, mas não usufruídos por 

todos os segmentos sociais; Analisar situações da vida cotidiana relacionadas a preconceitos étnicos, 

culturais, religiosos e de qualquer outra natureza; Analisar as conquistas sociais e as transformações 

ocorridas nas legislações em diferentes períodos históricos.

Compreender o papel das sociedades no processo de produção do espaço e do território; 

Capacidade de diagnosticar e interpretar os problemas sociais e ambientais da sociedade 

contemporânea.

Módulo 6 | Capítulo 16:  espaço industrial e a industrialização e Módulo 7 | Capítulo 19: 

Urbanização e organização do espaço e Capitulo 20: Urbanização mundial

Sistema Marista de Ensino |Livro Didático:  Módulo 6, Cap.16 e Módulo 7, Cap. 19 e 20


