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Plano de Estudos – 2º anos Ensino Médio 

 

Componente Curricular: História 

Professor (a): Aline Martins Linhares 

Turma (s): 2º Ano- 201 e 202 

Trimestre: 1º Trimestre (17/02-31/05)  

Conteúdos Nucleares Material Didático Atividades Avaliativas Peso Data de entrega - 
Formato 

O contexto político, territorial, 
econômico e social na América 
Portuguesa entre os séculos XVII 
e XVIII. 

 

(Livro, SME, Filmes, 
softwares, recursos, 
práticas em sala de 
aula, outros) 

Avaliações Especiais 2,0 O formato dessa 
avaliação será 
elaborado e 
estabelecido 

conforme o perfil da 
turma e andamentos 

dos conteúdos. 
Transformações geradas pelas 
“Grandes Revoluções” dos 
séculos XVII, XVIII e XIX no 
Ocidente. 

 

(Livro, SME, Filmes, 
softwares, recursos, 
práticas em sala de 
aula, outros) 

Avaliação Formativa 1,0 Compreende avaliação 
qualitativa, bem como 

a realização de 
atividades e demandas 
solicitadas no decorrer 

das aulas. 
O pensamento racional e os 
avanços tecnológicos no 
processo de desenvolvimento do 
capitalismo. 

 

(Livro, SME, Filmes, 
softwares, recursos, 
práticas em sala de 
aula, outros) 

P1- Prova por 
componente curricular 

4,0 19/04 - Prova com 
questões de múltipla 

escolha e 
dissertativas, 

selecionadas de 
acordo com os 

conteúdos 
trabalhados e 

objetivos alcançados. 
   

P2-Prova por área de 
conhecimento 

3,0 09/05 - Essa avaliação 
será elaborada em 
conjunto com as 

demais disciplinas da 
área de 

conhecimento. 
 

Trabalhos em atraso serão aceitos até 7 dias após a data determinada e terão nota máxima de 70%. 

Orientações gerais do professor(a) 

-Prova de Recuperação (valor 7,0) -caso o aluno (a) não alcance a média estabelecida. 
-Acompanhe os conteúdos trabalhados em sala de aula, bem como materiais disponibilizados em ambiente virtual, visando um 
acompanhamento regular dos aprendizados. 
-Preste atenção nos trabalhos e demandas solicitadas, buscando não perder os prazos estabelecidos e atender de forma 
coerente o que for solicitado. 
-Caderno e material didático organizados e com todas as atividades solicitadas em dia, são fundamentais para o seu bom 
rendimento escolar. 
-Diante de dúvidas e dificuldades de aprendizagem, comunique a professora, para que a mesma possa auxiliá-lo (a).  
-Nesse trimestre 0,5 da nota de avaliação formativa será atribuída conforme simulado FTD. 
 


