
 
 
 
 

Calendário de P1 de valor 4,0 – 1º Trimestre 2021 – Ensino Médio -  3º ANO 

Data Componente Curricular Horário CONTEÚDOS 
12/04 – 2ª-feira Geografia (1º e 2º períodos) - CAPÍTULO 25 - Relações de Poder no Espaço Mundial 

- CAPÍTULO 26 - O Meio Técnico-Científico-Informacional 
- Slides e todo material visto em aula sobre os capítulos acima 

12/04 – 2ª-feira Ensino Religioso (3º período) Aula 1. Aula inaugural com a apresentação dos conteúdos nucleares e a proposta de trabalho. 
Encaminhamento do material de apoio e estabelecimento da rotina que envolve os estudantes em cada 
uma das aulas. (material no Marista Virtual 3.0) 
Aula 2. Conteúdo: 1.A religião no mundo contemporâneo. Página 314; 2.É possível definir crença? Página 
315. Objetivo: Compreender a religião com elemento cultural que desenvolve papeis manifestos e latentes 
diferenciados das demais instituições sociais. (material no Marista Virtual 3.0) 
Aula 3. Conteúdo: 3.O sagrado e o profano. Página 316; 4.A diferenciação entre religião, filosofia e ciência. 
Página 317.Objetivo: Desenvolver a capacidade e o hábito da autoavaliação, para permitir maior consciência 
da própria existência, das escolhas feitas na vida. (material no Marista Virtual 3.0) 
Aula 4. Conteúdo: 5. Quando a filosofia abre caminho para a ciência. Página 318; 6. Objetivos da religião. 
Página 319. Objetivos: Refletir sobre valores princípios pessoais e da sociedade sob a ótica da dimensão 
humana da fé. (Pré-socráticos e busca do elemento natural; o mito da caverna de Platão; as cinco maiores 
religiões). (material no Marista Virtual 3.0) 
Aula 5. Conteúdo: 7. As grandes religiões mundiais. Página 320; 8.A intolerância religiosa no mundo 
globalizado. Página 321. Objetivo: Reconhecer as oportunidades dos jovens a partir de diversos contextos. 
Aula 6.  Conteúdo: 9. Moral e ética religiosas. Página 322; 10.A ética maniqueísta. Página 323. Objetivo: 
Dominar as linguagens religiosas para melhor comunicação e expressão de conhecimento religioso. 
(material no Marista Virtual 3.0) 

13/04 – 3ª-feira Produção Textual (1º e 2º períodos) 
Manhã 

- Partes composicionais da redação do ENEM (Semanas 1, 3, 4 e 5 de março):   
 Introdução (1º parágrafo) com contextualização, tema e argumentos principais/teses;   
 Desenvolvimento com dois parágrafos (2º e 3º) organizados em tópico frasal (apresentação do 

argumento principal), ampliação do argumento principal (apresentação de estratégia argumentativa, 
pautada em repertório legitimado, que comprova/evidencia o argumento principal), uso 
produtivo (articulação do repertório empregado com o argumento principal e o tema) e frase de 
efeito;  

 Conclusão (4º parágrafo) com elemento coesivo adequado, retomada do tema e da tese, bem como 
apresentação da proposta de intervenção com os 5 elementos (agente, ação, meio, finalidade e 
detalhamento). 
 



 
 
 
 

14/04 – 4ª-feira Filosofia (1º período) *Legenda: M=módulo; C=Capítulo P=Página. 
Módulo 5 - Existência, essência e sentidos 
Capítulo 13 –  o sentido da vida 
M5C13P11 – O sentido da vida – A filosofia de Jean-Paul Sartre (existencialismo) 
M5C13P14 – O sentido da vida – O antagonismo Apolíneo e Dionisíaco em Nietzsche 
M5C13P15 – O sentido da vida – O ideal ascético de Nietzsche. 
M5C13P16 – O sentido da vida – O sentido da vida humana para Heidegger 
M5C13P21 – O sentido da vida – O sentido da vida em Kierkegaard. 
Capítulo 14 – A felicidade possível 
M5C14P07 – A felicidade possível – tipos de almas em Aristóteles 
M5C14P10 – A felicidade possível – a felicidade (ética e moral), em Bergson 
M5C14P18 – A felicidade possível – As transformações sociais em relação à morte e a perda do sentido 
religiosa desta. 

15/04 – 5ª-feira História (1º e 2º períodos) 
Manhã 

Imperialismo e Neocolonialismo (Módulo 9, capítulo 26) 
Unificações tardias. (Módulo 9, capítulo 26) 
Primeira Guerra Mundial. (Módulo 9, capítulo 26) 
Revolução Russa. (Módulo 9, capítulo 27) 
Crise de 1929. (Módulo 9, capítulo 27) 

   16/04 – 6ª-feira Língua Inglesa (1º período) Mulher na sociedade, papéis do homem e mulher; tempo perfeitos e perfeitos contínuos (presente  e 
passado); adjetivos seguido de preposições. 

17/04 – Sábado Arte (2º período) 
8h20 às 9h10 

Impressionismo 
Pós-Impressionismo: Fauvismo e Pontilhismo 
Vincent Van Gogh 
Expressionismo 
Cubismo 
Furutirmo 
Dadaísmo 
Módulo 5 e Capítulo 13 e 14 
 

17/04 – Sábado Biologia (3º e 4º períodos) 
9h10 às 10h50 

-Evolução; 
-Evolução Humana; 
-Taxonomia; 
-Vírus; 
-Reino Monera. 



 
 
 
 

 

19/04 – 2º-feira Física (4º e 5º períodos) Revisão do ano passado (2021): 
-Gases  
-Termodinâmica 
 
Capítulo 25  
-A carga elétrica 
-A natureza da eletricidade 
-Eletrostática 
-Processos de eletrização 
-Eletrização por atrito 
-Eletrização por contato 
Eletrização por indução 
Força elétrica 
-Cargas puntiformes 
Lei de Coulomb 
-Constante eletrostática e permissividade elétrica 

20/04 – 3ª-feira Língua Portuguesa (4º e 5º períodos) 
Manhã 

CAPÍTULO 25  

 Gêneros textual: conto fantástico.  

 Elementos da narrativa (personagem, tempo, espaço, enredo, narrador) 

 Partes composicionais da narrativa (situação inicial, conflito, complicação, clímax e desfecho) 

 Tipos de discurso (direto, indireto, indireto livre) / Pontuação 

 Recursos do enredo – flashback, fluxo de consciência.    

 Estratégias de impessoalização 

 Tempos verbais  

CAPÍTULO 26  

 Intertextualidade - Paródia 

 Tipos de narradores – pessoas verbais e efeitos discursivos  

CAPÍTULO 27  

 Gênero textual: crônica 



 
 
 
 

 Figuras de linguagem 

22/04 – 5ª-feira Educação Física (3º período) 
Manhã 

Esportes Urbanos  
- História dos Esportes Urbanos.  
- Quem prática e os Benefícios dos Esportes urbanos.  
- Modalidades dos Esportes urbanos. 

22/04 – 5ª-feira Matemática (4º e 5º períodos) 
Manhã 

Números reais, números complexos e vetores 
Cap. 25: O conjunto dos números reais: densidade e completude  
Cap. 26: Os números complexos  
Cap. 27: Grandezas escalares e vetoriais: introdução ao estudo dos vetores 

23/04 – 6ª-feira Literatura (4º e 5º períodos) * Introdução ao Pré- Modernismo (SME – capítulo 25/ pág. 04 e 05); 
* Vanguardas europeias (SME- capítulo 25/ pág. 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26, resumo feito no 
caderno pautado); 
Pré-modernismo  
* Introdução: conflitos e contrastes da jovem República no início do século XX (SME- capítulo 26/ pág. 12 e 
13); 
* Principais características do período (caderno pautado); 
* Principais autores 
- Euclides da Cunha ( SME- capítulo 26/ págs. 14 e 15); 
- Monteiro Lobato (SME- capítulo 26/ págs. 20, 21 e 22 ); 
- Lima Barreto (SME - capítulo 26/ págs. 23, 24 e 25). 
Obs: É importante que o aluno faça a leitura dos materiais adicionais  sobre Pré-Modernismo (postados no 
Marista virtual); 

24/04 –  Sábado Sociologia (2º período) 
8h20 às 9h10 

*Legenda: M=módulo; C=Capítulo P=Página. 
Módulo 5 – Poder, política e a sociedade em movimento. 
Capítulo 13 – Todo poder ao Estado? 
M5C13P06 – Todo poder ao Estado? – Definições de conceito de análise espaciais. 
M5C13P10– Todo poder ao Estado? – Ferramentas de controle e reprodução da ordem estabelecida. 
M5C13P10– Todo poder ao Estado? – O controle social para Michel Foucault 
Capítulo 14 – O poder é do povo? 
M5C14P07 – Todo poder ao povo? – Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
M5C14P08 – Todo poder ao povo? – A importância da democracia para o debate político. 

24/04 –  Sábado Língua Espanhola (3º período) 
9h10 às 10h 

- Interpretação textual 
- Descrição sobre vestimenta (p. 204 a 208) + Semana 2/março (Marista Virtual 3.0) 



 
 
 
 

 

- Vocabulário sobre roupas, cores e estampas (p. 205-207) + Semana 2/março (Marista Virtual 3.0) 
- Vocabulário sobre esportes (p. 216-217) + Semana 3/março (Marista Virtual 3.0) 
- Vocabulário sobre corpo humano, doenças e sintomas (p. 219) + Semana 4 (Marista Virtual 3.0) 
- Futuro Imperfecto (p. 220-222) + Semana 5 (Marista Virtual 3.0) 

 Livro didático: 360º Palabras Compartidas 

26/04 – 2º-feira Química (1º e 2º períodos) Capítulo 25 

 Diferentes formas de representação estrutural dos compostos orgânicos e determinação da fórmula 

molecular; 

 Propriedades Gerais dos compostos orgânicos: Solubilidade, Pontos de Fusão e Ebulição, 

Condutividade. Sabões e Surfactantes. 

 Petróleo:  formação, estruturas, processo de destilação fracionada, craqueamento e reforma 

catalítica. 

Capítulo 26 

 Estrutura Atômica do Carbono: Hibridização, geometria, ângulo, ligações sigma e pi, ângulos. 

 Classificação do Carbono 

 Ressonância e o benzeno 

 Classificação das Cadeias Carbônicas Cíclicas e Acíclicas. 

 Interações Intermoleculares nos compostos orgânicos: Íon-dipolo, ligação de H, dipolo permanente, 

dipolo induzido. 

Capítulo 27 

 Revisão das propriedades dos compostos orgânicos: Solubilidade, Pontos de Fusão e Ebulição e 

Condutividade; 

 Nomenclatura dos Hidrocarbonetos (até a página 26 do Capítulo 27) 


