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INTRODUÇÃO 

 

A Escola Arnulpho Mattos, traduz concretamente a concepção ideológica 

pedagógica implícita na concepção das dimensões sócio-política, técnica e 

humana a serem adotadas pelo docente em todo o seu construir didático. 

Devem convergir para os fins mais amplos da educação nacional, expressos na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 

A unidade de ensino, em conformidade com a sua organização, pode ofertar: 

- Educação Profissional Técnica de nível médio na forma integrada, 

concomitante e subsequente. 

A educação profissional técnica de nível médio, integrada aos diferentes níveis 

e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 

tecnologia, tem por objetivo garantir ao cidadão o direito ao permanente 

desenvolvimento das aptidões para a vida produtiva e social.  

São princípios que norteiam a educação profissional técnica de nível médio os 

enunciados no artigo 3º da LDBEN, mais os seguintes: 

I - independência e articulação com o ensino médio; 

II - respeito aos valores: estético, político e ético; 

III - desenvolvimento de competências para a laboralidade; 

IV - identidade de perfil profissional de conclusão de curso; 

V - atualização permanente dos cursos e currículos; 

VI - autonomia da unidade de ensino na proposta pedagógico 

O objetivo de nossa escola está em consonância com Currículo Básico do 

Estado do Espírito Santo que é construir uma cidadania consciente e ativa, 

ofertando aos alunos conhecimentos que lhes possibilitem compreender e se 

posicionar frente às transformações da sociedade, participando da vida 

produtiva; que possam relacionar-se com a natureza; produzir e distribuir bens 

e serviços, convivendo com o mundo contemporâneo; difundir valores 

fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos de 

respeito ao bem comum e à ordem democrática; preparar para o trabalho para 

continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ao aperfeiçoamento posterior; compreender os 

fundamentos científico-tecnológico dos processos produtivos, relacionando a 
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teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Na Escola Estadual de Ensino Médio “Arnulpho Mattos”, é ofertado o Ensino 

Médio Integrado, com áreas de conhecimentos, seguindo a base comum 

nacional: Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza; 

Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias.  

A articulação entre a Educação Profissional Técnica e o Ensino Médio, na 

forma integrada, de acordo com o Decreto nº 5.154/04, Art. 4º., § 1º. Inciso I 

deverá ser oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino 

Fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 

habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, 

contando com matrícula única para cada aluno. Na implantação a instituição 

deverá “assegurar, simultaneamente, o cumprimento das finalidades 

estabelecidas para formação geral e as condições de preparação para o 

exercício de profissões técnicas”. 

 

1. OBJETIVO 

 

De acordo com a Grade Curricular do Curso de Administração do Ensino 

Integrado aprovada em 2012, perde sua validade este ano, sendo necessária a 

autorização do Curso Técnico. Juntamente com a nova aprovação sugerimos a 

alteração de ementas, ajustes em algumas disciplinas, no que se refere carga 

horária, mudança de série e a implementação de novas disciplinas para 

acompanhar o mercado profissional. E conforme a Resolução CNE/CEB nº 

02/2014 - Ministério da Educação  orienta que haja o aumento da carga horária 

para Curso Técnico de Administração, que passa de 900h/aula para ter no 

mínimo 1000 h/aula, para que o aluno tenha sua habilitação na área técnica. 

  

2. JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO NO  CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO. 

 

As principais razões que demandam uma busca contínua e sistemática pela 

habilitação técnica na área de Administração se devem, notadamente, ao 

crescimento do setor empresarial no Estado do Espírito Santo, decorrente do 
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aumento no nível de investimento, responsável, em grande medida, pelo 

surgimento de novos empreendimentos e pelo incremento e ampliação dos 

negócios já existentes. 

Associado ao exposto, o avanço tecnológico e o processo de globalização requer 

profissionais qualificados e, portanto capazes de acompanhar as mudanças que 

ocorrem no processo produtivo em níveis nacional e internacional. Para tanto, as 

organizações necessitam de gestores aptos a lidarem com essas transformações 

mediante tomada de decisões que garantam o seu sucesso.  

Estudo recente, realizado pelo governo do Estado, através da UNESCO, aponta 

o crescimento do comércio, da produção e do setor de serviços no Espírito Santo, 

o que gera uma demanda ainda maior por mão-de-obra qualificada no campo 

gerencial, sobretudo em nível médio, a qual deverá atender especialmente o 

crescente incremento nos segmentos das micros e pequenas empresas, nas 

mais variadas regiões do Estado.  

As micros pequenas e médias empresas são as principais geradoras de 

emprego, no Estado, o que evidencia em grande medida a sua importância tendo 

em vista a elevada taxa de desemprego, entretanto, a sobrevivência dessas 

empresas depende, dentre outros fatores, da capacidade empreendedora e 

gerencial dos profissionais envolvidos.  

Diante do exposto, existe a necessidade premente de gestores cidadãos, éticos, 

conscientes e, ao mesmo tempo, criativo e empreendedores capazes de otimizar 

a alocação dos mais diferentes recursos organizacionais, de encontrar soluções 

inovadores e de lidar com os desafios advindos do rápido avanço tecnológico . 

Para tanto, torna-se fundamental o estudo ligado à ética, modelos de gestão, 

sistema de informação, gestão de recursos humanos, gerenciamento da 

produção, estratégias de marketing, planejamento, administração de materiais, 

empreendedorismo e outros. 

Com vistas a contribuir para a formação desse profissional indispensável para o 

desenvolvimento sócio-econômico do Estado, a EEEM Arnulpho Mattos objetiva 

oferecer uma sólida formação técnico-científica e humanística àqueles que 

optarem pelo curso Técnico em ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO. 

 

3. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO TÉCNICO EM  
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ADMINISTRAÇÃO (INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO). 

 

Com uma visão global e pluralista proveniente de uma formação 

multidisciplinar, o Técnico em ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO, formado pela EEEM “Arnulpho Mattos”, estará capacitado a exercer 

todas as funções referentes à área, tais como: executar funções de apoio 

administrativo, operar sistemas de informações gerenciais de pessoal e 

material, utilizar ferramentas da informática básica, como suporte às operações 

organizacionais, prevenir, planejar, organizar, comandar e controlar o 

funcionamento da máquina administrativa – pública, privada ou do terceiro 

setor – visando aumentar a produtividade, rentabilidade e qualidade dos 

produtos e/ou serviços prestados bem como promover a utilização eficaz da 

mão de obra, equipamentos, materiais e capitais, de forma que a alocação 

ótima destes fatores de produção contribua para a promoção do bem estar 

social e a construção de uma sociedade mais igualitária e com justiça social. 

Para tanto, se fará necessário que o aluno seja criativo, pró-ativo, inovador, 

empreendedor, e tenha visão de futuro que permita contribuir para o 

desenvolvimento de novos modelos de ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO 

ENSINO MÉDIO. 

 
 

 

4. REORGANIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

4.1. Organização Curricular  

 

O Curso Técnico de Nível Médio Integrado em ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO 

AO ENSINO MÉDIO,  está fundamentado nas determinações Legais presentes 

nos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio e Educação Profissional de Nível Técnico, no 

Decreto nº. 5 154/2004 e na Resolução nº. 01/2005, bem como das diretrizes 

definidas no Projeto Pedagógico da escola. 

Analisando os índices obtidos no ano de 2014, e a realidade da EEEM 

“Arnulpho Mattos”, de aumento de evasão escolar e baixo desempenho e alta 

reprovação nas séries iniciais, foi realizada várias reuniões que envolveram a 
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equipe pedagógica, coordenadores dos cursos técnicos e os professores do 

núcleo básico e técnico tendo como pauta implementação de ações de 

melhoramento da dos índices exigidos pelos órgãos gestores da Educação.  

Entretanto no ano de 2015 termina a validação dos Cursos Técnicos, sendo 

necessária a renovação dos mesmos e buscando concatenar as sugestões das 

ações para o ano de 2016 para um melhor desempenho de nossos alunos. 

Para a realização dessas mudanças foi incluído para sua Grade Curricular uma 

nova reorganização, assim como atualização dos nomes e conteúdos das 

disciplinas. 

Abaixo segue a Grade Curricular 2015 para que se faça uma análise e 

comparação das sugestões de mudanças. Atualmente essa grade é de 04 

(quatro) anos e apenas com um turno de 25 horas, com um total de 915 horas. 

Nas organizações de 2016, tanto do Turno Diurno e Noturno, passam a ter 

1000h e contendo as mesmas disciplinas, caso o aluno seja remanejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 . Organização Curricular de Administração 2016 (Diurno).  
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A/S CH A/S CH A/S CH A/S CH

Arte 1 37 1 37 74

Educação Física 2 74 2 74 - - - - 148

Lingua Portuguesa 3 111 3 111 3 111 3 111 444

TOTAL 6 222 6 222 3 111 3 111 666

Física 2 74 2 74 2 74 222

Quimica 2 74 2 74 2 74 222

Biologia 2 74 1 37 1 37 1 37 185

TOTAL 2 74 5 185 5 185 5 185 629

Matemática/Financeira 4 147 3 111 3 111 3 111 480

TOTAL 4 147 3 111 3 111 3 111 480

História 1 37 1 37 2 73 1 37 184

Geografia 1 37 2 74 1 37 1 37 185

Filosofia 1 37 1 37 1 37 111

Sociologia 1 37 1 37 1 37 111

TOTAL 4 148 5 185 5 184 2 74 591

16 591 19 703 16 591 13 481 2366

Informática Aplicada 1 37 37

Empreendedorismo e Plano de 
Negócios 2 74 74

Inglês 1 37 2 74 111

Espanhol 1 37 1 37 74

TOTAL 1 37 0 0 2 74 5 185 296

17 628 19 703 18 665 18 666 2662

Ética Empresarial 2 74 74

Teoria Geral de Administração 3 111 111

Marketing e Técnicas de Vendas 2 74 74

Direito Empresarial 2 74 74

Estatística 1 37 37

Economia e Mercado 2 74 74
Organização Sistemas Métodos  
Técnicas 1 37 37

Contabilidade Básica 2 74 74

Gestão de Pessoas 2 74 74

Métodos e Técnicas Administrativas 3 111 111

Contabilidade de Custos 2 74 74

Rotinas Práticas Aplicada a 
Administração

2 74 74

Administração Financeira 2 74 74

Gestão de Meio Ambiente, Saúde e 
Segurança 1 37 37

Gestão de Produção e Logística 1 37 37

TOTAL 8 296 6 222 7 259 7 259 1036

25 924 25 925 25 924 25 925 3698TOTAL GERAL

LINGUAGENS CÓDIGOS E 
SUAS TECNOLOGIAS

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
E TECNOLOGIAS

ÁREA DA MATEMÁTICA

CIÊNCIAS HUMANAS E 
SUAS TECNOLOGIAS 

SUB TOTAL

3ªSérie 4ªSérie

PARTE DIVERSIFICADA

TOTAL GERAL ÁREA REGULAR

DISCIPLINAS 
ESPECIFICAS DO CURSO 

TÉCNICO

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO " Arnulpho Mattos"                                                                                                                      
RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, S/N - TEL 3327-0449 - BAIRRO REPÚBLICA - CEP 

29.070-160 - VITÓRIA ES 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO                                                                                               
Habilitação em Administração - Eixo Tecnológico: Gestão de Negócios

ÁREAS DO 
CONHECIMENTO

DISCIPLINAS
2016 2017 2018 2019

TOTAL DE C.H1ªSérie 2ªSérie

Ato de Criação do Curso: Portaria nº 101-R em 20/06/ 2006 Publicado no DIO  em 
21/06/2006.

Ato de Aprovação do Curso: Resolução do CEE nº3110/2012 de 28/03/2012. Public 
no DIO em 04/04/2012.
Amp. Legal: Lei Nº 9.394/1996 - Resolução CEE-ES nº 3777/2014- Res . CEB / CNE nº 
03/98- RES . CEE-ES nº 137/9.

Nº DE DIAS LETIVO:  201
CARGA HORÁRIA ANUAL: 1036
Nº DE SEMANAS LETIVAS: 40
H/AULA : 55 MIN - DIURNO
CARGA HORÁRIA:  3735
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4.3. Organização Curricular de Administração 2016 (Noturno).  

 

 

5. ALTERAÇÕES DAS DISCIPLINAS  

A/S CH A/S CH A/S CH A/S CH

Arte 1 40 40

Educação Física 1 40 40

Lingua Portuguesa 2 80 3 120 2 80 2 80 360

TOTAL 4 160 3 120 2 80 2 80 440

Física 2 80 2 80 2 80 240

Quimica 2 80 1 40 1 40 160

Biologia 1 40 1 40 1 40 120

TOTAL 3 120 3 120 4 160 3 120 520

Matemática/Financeira 3 120 3 120 2 80 3 120 440

TOTAL 3 120 3 120 2 80 3 120 440

História 1 40 1 40 1 40 120

Geografia 1 40 1 40 1 40 120

Filosofia 1 40 1 40 1 40 120

Sociologia 1 40 1 40 1 40 120

TOTAL 3 120 4 160 4 160 1 40 480

13 520 13 520 12 480 9 360 1880

Informática Aplicada 1 40 40
Empreendedorismo e Plano de 
Negócios 2 80 80

Inglês 1 40 2 80 120

Espanhol 1 40 1 40 80

TOTAL 1 40 1 40 2 80 4 160 320

14 560 14 560 14 560 13 520 2200

Ética Empresárial 1 40 40

Teoria Geral de Administração 2 80 80

Marketing e Técnicas de Vendas 2 80 80

Direito  Empresarial 2 80 80

Estatística 1 40 40

Economia e Mercado 2 80 80

Organização Sistemas e Métodos 1 40 40

Contabilidade  Básica 2 80 80

Gestão de Pessoas 2 80 80

Métodos e Técnicas Administrativa 2 120 120

Contabilidade de Custos 2 80 80
Rotinas Práticas Aplicadas a 
Administração 2 80 80

Administração Financeira 2 80 80

Gestão de Produção e Logística 1 40 40

Gestão de Meio Ambiente, Saúde e 
Segurança 1 40 40

TOTAL 6 240 6 240 6 280 7 280 1040

20 800 20 800 20 840 20 800 3240

PARTE DIVERSIFICADA

TOTAL GERAL ÁREA REGULAR

DISCIPLINAS 
ESPECIFICAS DO CURSO 

TÉCNICO

TOTAL GERAL

LINGUAGENS CÓDIGOS E 
SUAS TECNOLOGIAS

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
E TECNOLOGIAS

ÁREA DA MATEMÁTICA

CIÊNCIAS HUMANAS E 
SUAS TECNOLOGIAS 

SUB TOTAL

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO " Arnulpho Mattos"                                                                                                                      
RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, S/N - TEL 3327-0449 - BAIRRO REPÚBLICA - CEP 

29.070-160 - VITÓRIA ES 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO                                                                                               

Habilitação em Administração - Eixo Tecnológico: Gestão de Negócios

ÁREAS DO 
CONHECIMENTO

DISCIPLINAS

2016 2017 2018 2019

TOTAL DE C.H1ªSérie 2ªSérie 3ªSérie 4ªSérie

Nº DE DIAS LETIVO:  201
CARGA HORÁRIA ANUAL: 1040
Nº DE SEMANAS LETIVAS: 40
H/AULA : 1h - NOTURNO
CARGA HORÁRIA:  3240

Ato de Criação do Curso: Portaria nº 101-R em 20/06/ 2006 Publicado no DIO  
em 21/06/2006.
Ato de Aprovação do Curso: Resolução do CEE nº3110/2012 de 28/03/2012. 
Public no DIO em 04/04/2012.
Amp. Legal: Lei Nº 9.394/1996 - Resolução CEE-ES nº 3777/2014- Res . CEB / CNE 
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Algumas disciplinas dessa nova organização curricular foram alteradas, seja na 

sua carga horária (aumentando ou diminuindo) conforme a necessidade, ano – 

para que o aluno possa acompanhar melhor concatenando com o 

conhecimento do básico, assim como a mudanças de nomes de disciplinas e a 

entrada na organização curricular de novas disciplinas a fim de contemplar as 

exigências do mercado de trabalho.  

 

GRADE 2015 

DISCIPLINAS 

GRADE 2016 

DISCIPLINAS 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Psicologia Aplicada ao 

Comportamento Humano 

e Ética. 

Ética Empresarial X    

 

Teoria Geral de 

Administração 

 

Teoria Geral de 

Administração 

X    

Organização Empresarial 

Organização 

Sistemas e 

Métodos. 

 X   

Contabilidade Geral  
Contabilidade 

Básica 
  X  

Legislação Empresarial Direito Empresarial  X   

Estatística Estatística  X   

Recursos Humanos  
E Departamento  Pessoal 
(conteúdo Incorporado 

em...) 

 

Gestão de Pessoas 
  X  

Marketing e Vendas 

 

Marketing Técnicas 

de Vendas 

 

X    

 
Economia 

Economia e 

Mercado 
 X   

Métodos e Técnicas 
Administrativas 

Métodos e Técnicas 

Administrativas 
  X  

Administração do 
Patrimônio 

Gestão de 

Produção e 

Logística 

   X 

Contabilidade de Custos 
Contabilidade de 

Custos 
   X 
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Rotinas Trabalhistas, 
Tributária e Contábeis 

Rotinas Práticas 

Aplicadas a 

Administração 

   X 

Administração de 
Patrimônio 

Gestão de 

Produção e 

Logística 

X    

Administração Financeira 
Administração 

Financeira 
   X 

Empreendedorismo e 
Projetos 

Empreendedorismo 

e Plano de 

Negócios 

   X 

Informática Aplicada 
Informática 

Aplicada 
X    

Disciplina Nova 

Gestão de Meio 

Ambiente, Saúde e 

Segurança 

X    

Métodos e Técnicas 
Administrativas 

Métodos e Técnicas 

Administrativas 
  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EMENTAS ATUALIZADAS  DAS DISCIPLINAS - CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO PARA 2016. 
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EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIOS 
Serie: 4 ª 
Área de 
Conhecimento 

Parte Diversificada - Técnico em Administração – Eixo Gestão 
e Negócios 

Carga Horária 
Trimestral 

1º TRIMESTRE- 25; 2º TRIMESTRE – 25 3º TRIMESTRE:  24 

Objetivo: Compreender os conceitos do empreendedorismo e suas estratégias. 

Conceitos e desenvolvimento; Os Empreendimentos; Planejamento Estratégico; 
Plano de Negócios. 

Bibliografia: 
Básica 
1. BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão – fundamentos, 
estratégias e dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2003. 
2. GAUTHIER, Fernando AlvaroOstuni; MACEDO, Marcelo. LABIAK JR. Silvestre, 
Empreendedorismo – Ed. LT, 2012; 
Complementar: 
3. DOLABELA, Fernando C. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Ed. Cultura, 2000. 
Empreendedorismo e Estratégia / Harvard Business Review; Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
 

EMENTAS 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES: 
 

BASES TECNOLÓGICAS 

• Entender o 
impacto da na sua 
vida pessoal e na 
vida social.  

• Compreender os 
processos ea 
importância de 
desenvolver o 
perfil 
empreendedor; 

• Compreender que 
empreender que não 
é apenas montar um 
negócio, mas a sua 
aplicabilidade no seu 
ambiente de 
trabalho. 

• Reconhecer que o 
planejamento 
sempre será 
necessário para 
execução de 
projetos e 
viabilidade. 

 

Desenvolver a 
capacidade de 
questionar processos 
tecnológicos, 
identificando 
regularidades, 
apresentando 
interpretações e 
propondo soluções. 
• Utilizar 
instrumentos de 
medição e de cálculo. 
Procurar e 
sistematizar 
informações 
relevantes para a 
compreensão da 
situação-problema. 
Formular hipóteses e 
prever resultados.  
• Reconhecer o 
sentido histórico do 
empreendedorismo na 
ciência e da 
tecnologia, 
percebendo seu papel 
na vida humana em 
diferentes épocas e na 
capacidade humana 
de transformar o meio 

1º Trimestre: 
CONCEITO: 

• Empreendedorismo no 
século XXI; 

• Os Empreendimentos;; 
• Perfil Empreendedor; 
• Fases do Processo 

Empreendedor 
 

2º Trimestre:  
• Fases do Processo 

Empreendedor 
• Planejamento Estratégico; 

 
 

3º Trimestre: 
• Plano Operacional 
•  Plano Financeiro 
•  

PLANO DE NEGÓCIOS:  
 
ENTREGA DO PLANO DE 
NÉGOCIO DA FEIRA DE 
EMPREENDEDORISMO. 
 
 
 



14 

 

 

 

  

 
ÉTICA EMPRESÁRIAL 

Serie: 1º ANO 
Área de Conhecimento Técnico em Administração – Eixo Gestão e Negócios 
Carga Horária Trimestral 1º TRIMESTRE- 13;2º TRIMESTRE – 12; 3º TRIMESTRE:  12 

OBJETIVO:  Promover o conhecimento ético profissional e cidadão e desenvolver a 
capacidade de trabalhar em grupos. 

 

EMENTAS 
Conceitos e Técnicas 
Histórico, Definição e Objeto da Psicologia.; Conceito dos fatores determinantes da 
personalidade; A compreensão psicanalítica; Eficácia e Eficiência; Ética e Moral; Missão e Visão; 
Processos Grupais: Definição, classificação e estágios de desenvolvimento dos grupos; 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES: 
 

BASES TECNOLÓGICAS 

• Compreender os 
processos e a 
importância de 
desenvolver o 
relacionamento 
interpessoal  na 
organizações; 

•  
Entende e saber lidar 
com situações de 
conflito e pressões 
exigidas no mundo 
corporativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver a 
capacidade de 
desenvolvimento do 
trabalho em equipe o 
relacionamento 
interpessoal, 
apresentando 
interpretações e 
propondo soluções em 
situações de conflito. 
 
Entender o os 
processos e aplicação 
dos conceitos em sua 
vida pessoal, social e 
profissional. 
 
 

1º TRIMESTRE 
CONCEITOS 

•  Histórico, Definição e 
Objeto da Psicologia.; 
•  Fundamentos do 
Comportamento individual nas 
Organizações;  
• Teorias da Aprendizagem e 
da Modelagem do 
Comportamento e suas 
implicações gerenciais. 
• Influência na Motivação e 
Ciclo motivacional; 
Necessidades Humanas – 
Pirâmide de Maslow. 
•  

2º TRIMESTRE 
A PERSONALIDADE E SUAS 
IMPLICAÇÕES NO MUNDO DO 
TRABALHO. 
 Conceito dos fatores determinantes 
da personalidade; A compreensão 
psicanalítica 

• 1 da personalidade, 
Aplicações da Psicanálise à 
Publicidade. 

• A APLICAÇÃO DA 
TECNOLOGIA SOCIAL 
NAS ORGANIZAÇÕES 
HUMANAS -Percepção 
Social,Processos de 
Atribuição e Julgamentos 
Sociais; 

•
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Bibliografia: 
DIMENSTEIN, GILBERTO, Aprendiz do futuro,  cidadania  hoje  e  amanhã. Ática, 1997. 
OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Ética e práxis histórica. São Paulo: Ática, 1995. 
ROSENFIELD, DENIS. A ética na política. São Paulo: Brasiliense, 1992. 
TUGENDHAT, Ernst, Lições sobre ética. Petrópolis: Vozes, 1997. 
VIEIRA, LISZT. Cidadania e globalização. Rio Janeiro: Record, 1997. 
3 - Economia e Empreendedorismo 
AMADEO, et al. Distribuição de renda no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra 1991. 
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão – fundamentos, estratégias e dinâmicas. São 
Paulo: Atlas, 2003. 
DOLABELA, Fernando C. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Ed. Cultura, 2000. 
Empreendedorismo e Estratégia / Harvard Business Review; Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

KANDIR, A. Brasil século XXI: tempo de decidir. São Paulo: Atlas, 1996. 
         ROSSETTI, J. P. Introdução à Economia. São Paulo: Atlas, 1991 

 

  3º TRIMESTRE 
• A APLICAÇÃO DA 

TECNOLOGIA SOCIAL 
NAS ORGANIZAÇÕES 
HUMANAS- Percepção 
Social,Processos de 
Atribuição e Julgamentos 
Sociais; 

• Liderança; Frustração e 
Compensação; Moral, 
Atitude e Clima 
Organizacional; Eficácia e 
Eficiência; Ética e Moral; 
Missão e Visão; 

• PROCESSOS GRUPAIS: 
• Definição, classificação e 

estágios de 
desenvolvimento dos 
grupos;  

•  Estrutura e 
Funcionamento Grupal: 
(tamanho, coesão, 
normas, papéis e status);  

•  Processos de Influência 
Grupal sobre o 
Comportamento 
Individual:(Conformidade, 
Obediência, Efeito 
Espectador, Vadiagem 
Social e Difusão da 
Responsabilidade); 

• Definição, classificação e 
estágios de 
desenvolvimento dos 
grupos;  

•  Estrutura e 
Funcionamento Grupal: 
(tamanho, coesão, 
normas, papéis e status);  
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TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 
Serie                                         1º ANO 
Área de 
Conhecimento 

Técnico em Administração – Eixo Gestão e Negócios 

Carga 
HoráriaTrimestral 

1º TRIMESTRE- 37; 2º TRIMESTRE – 37;3º TRIMESTRE:  37. 

OBJETIVO: Fornecer subsídios teóricos/ práticos que competem a disciplina e facilite a 
adoção de teorias administrativas voltadas a gestão e organização das empresas. 
 
EMENTA: Introdução a organização; Importância da racionalização; diagrama de processo 
organizacional; Divisão de trabalho; Organograma; Fluxograma Departamentalização; Teoria 
das Aplicações do Sistemas ; Gráficos; Organização de métodos e trabalhos; A pratica de 
planejamento empresarial;  

COMPETÊNCIAS 
 

HABILIDADES 
 

BASES TECNOLÓGICAS 
 

• Desenvolver a 
capacidade de 
Organizar, Dirigir e 
Controlar os 
processos internos da 
organização. 

• Entender o os 
processos e 
aplicação dos 
conceitos 
administrativos nas 
empresas. 

• Organização de 
documentações. 

 

• Desenvolver 
planejamento 
estratégico, tático e 
operacional. 

•  Interpretar a 
informação Contábil 
e a informação 
financeira.  

•  Melhorar e inovar os 
processos 
administrativos. 

•  Utilizar as 
tecnologias de 
informação e 
comunicação na 
Gestão. 

 

1º TRIMESTRE 
• Bases históricas da 

administração.  
• Abordagem 

Clássica;Humanística; 
Burocrática; Comportamental; 
Estruturalista; 
Sistêmica;Contingencial;Neoclás
sica; 

• As teorias contemporâneas. 
• O administrador frente às 

transformações. 
• Posturas e habilidades. 
• Ciclo de vida das organizações. 

2º TRIMESTRE 
• Empresa familiar.  
• Planejamento estratégico 

empresarial: conceitos, tipos e 
metodologias 
paraimplantação,acompanhame
nto e avaliação. 

• Processo de controle 
organizacionalImportância da 
Racionalização;  

3º TRIMESTRE 
• Diagrama do Processo 

Organizacional e  
• Administração por Objetivos 
•  PDCO; 
• Conceitos Gráficos; 

Organograma; Estrutura 
Organizacional; Fluxogramas; 
Cronogramas; 
Departamentalização; 

 
BIBLIOGRAFIA: 
Teoria Geral de Administração – MAXIMIANO, AntonioAmaru- Ed. Atlas. 
Introdução a Teoria Geral de Administração – CHIAVENATO,Idalberto- Ed.Elsevier. 

KOONTZ & O'DONNELL. Princípios de administração: uma análise das funções 
administrativas. São Paulo: Pioneira, 1989. 
DRUCKER, P. F. Prática de administração de empresas. Rio Janeiro: Fundo de Cultura, 
1989. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 4. ed. São Paulo: 
McGraw-Hill, Makron-Books, 1993. 
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MARKETING E TÉCNICAS DE VENDAS 
Serie                             1º ANO 
Área de 
Conhecimento 

Técnico em Administração – Eixo Gestão e Negócios 

Carga 
HoráriaTrimestral 

1º TRIMESTRE- 25;2º TRIMESTRE – 25 ; 3º TRIMESTRE:  24. 

OBJETIVO: Conhecer os principais conceitos de Marketing. Sua aplicação em diversos 
setores como: empresas e comércio. 
 

EMENTA: Conceito de venda; Perfil do profissional de vendas; Conceito e evolução do 
marketing; Análise do meio envolvente e do mercado; Análise do comportamento dos 
consumidores; Segmentação do mercado, posicionamento do produto; A gestão do 
marketing-mix; A elaboração da estratégia de marketing; o web-marketing. 

HABILIDADES  COMPETÊNCIA BASES TECNOLÓGICAS 
 

•Visão no cliente. 
 
•Compreensão e empatia 
com clientes; 
 
•Relacionamento e 
Pessoas. 
 
•Comunicação e 
negociação. 
 

•Saber se comunicar 
bem; 
 
•Entender a importância 
das Redes Sociais; 
 
•Despertar a curiosidade 
e pesquisa e 
necessidade do meio em 
que está inserido 

1º TRIMESTRE 
• O que representa o Marketing 

no séc.XXI; 
• Mix de Marketing – 4P’S, 4’Cs; 

4’As; 
• Comunicação: propaganda, 

publicidade; 
• 2º TRIMESTRE 

• Importância do Marketing 
Pessoal. 

• Vendedor de sucesso 
• Mercado e as Estratégias de 

Comercialização; 
• Importância da Ética nas 

Relações Comerciais. 
3º TRIMESTRE 
• Relação entre o Código do 

Fornecedor e o Código do 
Consumidor. 

• Elaboração de um Plano de 
Vendas; 

 

Bibliografia:  

Técnicas de Comercialização – VELBUZA, José Cláudio. Apostilas. Código do Consumidor e Código 
do Fornecedor 

KOONTZ & O'DONNELL. Princípios de administração: uma análise das funções administrativas. 
São Paulo: Pioneira, 1989. 
DRUCKER, P. F. Prática de administração de empresas. Rio Janeiro: Fundo de Cultura, 1989. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 4. ed. São Paulo: McGraw-
Hill, Makron-Books, 1993. 
___________. Teoria geral da administração. 4. ed.  São  Paulo:  McGraw-Hill,  MOTTA, 
Fernando C.P. Teoria geral da administração: uma introdução. 18. ed. São Paulo: 
Pioneira, 1994 
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DIREITO EMPRESARIAL 
Serie                                      2ºANO 
Área de 
Conhecimento 

Técnico em Administração – Eixo Gestão e Negócios 

Carga 
HoráriaTrimestral 

1º TRIMESTRE- 25 ;2º TRIMESTRE – 25  3º TRIMESTRE:  24 

OBJETIVO: Aborda noções de comércio e classificação das sociedades. Focaliza o estudo 
da empresa desde sua constituição aos procedimentos legais, trabalhistas, tributários e 
empresariais, principais dispositivos da lei, temas relevantes e atividades operacionais 
 

HABILIDADES  COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 

•Desenvolver no 
aluno habilidades e 
conhecimentos, para 
analisar questões do 
dia-a-dia, 
relacionados aos 
direitos e deveres do 
cidadão.  
 
E a origem do direito 
como fonte de 
consulta. 

Conhecimento da base 
legal dos direitos e 
obrigações, tanto das 
empresas e/ou cidadão. 
 
 Conhecer essa 
relação entre a 
relação trabalho e as 
implicações tributárias 
para asempresas. 

1º TRIMESTRE 
• Introdução ao Direito - Fontes e Ramos; 
• Direito Constitucional – Direitos e 

Garantias Fundamentais. 
• Direito Civil – Das Pessoas, Pessoa 

Jurídica, Obrigações e Contratos. 
 2º TRIMESTRE 

• Direito Empresarial. 
• Novo Código Civil  
• Propriedade Industrial; 
• Direito Societário 
• Falência e Recuperação 

3º TRIMESTRE 
• Direito do Trabalho – Conceito, Origem 

e Fontes. 
• Relação do Direito Empregado e 

Empregador. 
• Contrato de Trabalho  
• Direito Constitucional Tributário e 

Modalidades e Receitas 
• As questões tributárias- Federal, 

Estadual e Municipal 
• Tabela de enquadramento do SIMPLES 

FEDERAL  
• Tabela do MICRO GERAES  

 

EMENTA:Direito e suas fontes; Conceito de Direito Civil e Constitucional; Direito 
Empresarial, novo código civil; propriedade industrial; Direito Societário; Noções do Direito 
do Trabalho, questões tributárias. 

Bibliografia: 

• Manual de economia. PINHO, Diva Benevides; FEIJÓ, Ricardo Luis Chaves de. São Paulo: 

Saraiva. 2005.  

• ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2003. 

VASCONCELLOS,  

Marco Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel Enriques. Fundamentos de economia. São 
Paulo: Saraiva. 2008. 
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ESTATISTICA 
Serie                               2º ANO  
Área de 
Conhecimento 

Técnico em Administração – Eixo Gestão e Negócios 

Carga 
HoráriaTrimestral 

 TRIMESTRE- 13; 2º TRIMESTRE – 13; 3º TRIMESTRE:  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desenvolver o conhecimento lógico e sua aplicabilidade dentro de qualquer 
organização; 
 
EMENTA: Conceituação; Arredondamento; Amostra proporcional; gráficos; Frequência 
acumuladas; Distribuição de frequência para dados agrupados; Medidas de tendência 
central; Histograma; Estatística Descritiva; Teoria de Probabilidades; Variáveis Aleatórias; 
Distribuições de Probabilidade; Distribuições por Amostragem; Estimação 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS 
 

BASES TECNOLÓGICAS 

•Interpretar e esboçar 
gráficos a partir de 
coletas de dados, 
 
 
•Tabulações e textos 
informativos. 

•Conhecer as diferentes 
formas de demonstração 
de transformação de 
coletas de informações em 
diferentes situações do 
mundo corporativo. 
 
•Análise de dados para a 
organização; 

1º TRIMESTRE 
• História da Estatística;  
• Métodos Estatísticos;  
• Fase do Método Estatístico; 

População e Amostra. 
 

2º TRIMESTRE 
• Técnicas de Amostragem. 
• Apresentação dados e 

tabelas;  
• Distribuição de Frequência; 
• Apresentação de dados em 

gráfico; 
 

3º TRIMESTRE 
 

• Tipos de gráficos;  
• Media Aritmética;  
• A Moda;  
• A Mediana;  
• Medidas de dispersão. 

 

Bibliografia: Estatística – Gestão e Negócios – MUCELIN, Aberto Carlos. 

       Matemática - Volume Único, DANTE, Editora Ática. 
FONSECA, J.S. & MARTINS, G. de A. Curso de estatística. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1995 
SPIEGEL, M.R. Estatística. 3. ed.São Paulo: Makron Books, 1993. 
VIEIRA, Sônia, HOFFMANN, Rodolfo. Estatística experimental. São Paulo: Atlas,  1998. 
MORETTIN, Luiz G. Estatística  básica. São Paulo: Makron Books, 1994. 
BONINI, Edmundo E.; BONINI, Sergio. Estatística: teoria e exercícios. São Paulo: Nobel. 
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ECONOMIA E MERCADO 
Serie                              2º ANO 
Área de 
Conhecimento 

Técnico em Administração – Eixo Gestão e Negócios 

Carga Horária 
Trimestral 

1º TRIMESTRE- 25; 2º TRIMESTRE – 25;  3º TRIMESTRE:  24 

OBJETIVO: Apresentar conceitos e instrumentos de análise básicos da Economia para que 
o aluno compreenda os fenômenos econômicos da realidade que o cerca.  
 
EMENTA: Introdução à teoria econômica; Objeto e Metodologia em Economia; Os 
Problemas Fundamentais da Organização Econômica; Princípios e Vantagens da 
Especialização e Trocas; As Economias Modernas: Ação dos Mercados e do Governo;   
procura oferta e mercados de produtos; Procura e Oferta: Elementos Fundamentais; 
Aplicações da Procura e da Oferta; Procura e Comportamento do Consumidor; Teoria da 
Produção e Custos. 

Bibliografia: 

• Manual de economia. PINHO, Diva Benevides; FEIJÓ, Ricardo Luis Chaves de. São Paulo: Saraiva. 

2005.  

• ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2003. VASCONCELLOS,  

Marco Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel Enriques. Fundamentos de economia. São Paulo: 
Saraiva. 2008. 

1º TRIMESTRE 
• Conceito de economia;  
• Macroeconomia e 

microeconomia;  
• Origem e evolução da moeda;  

 Mercado de moeda; 
  
 2º TRIMESTRE 
 

• Abordar assuntos voltados à 
economia, seus objetivos e 
problemas econômicos básicos 

• Refletir e promover discussões 
sobre a microeconomia, preços 
e lucros,  

•  
3º TRIMESTRE 
 

• Macroeconomia, distribuição de 
renda e relações externas,  

• PIB;. 
• Inflação; 
• Balança Comercial- Importação 

e Exportação 
 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS 
 

BASES TECNOLÓGICAS 
 

Expressar e compreender 
de forma crítica e criativa 
diante dos diferentes 
contextos organizacionais 
e sociais. 
 

Expressar e 
compreender de 
forma crítica e 
criativa diante dos 
diferentes contextos 
organizacionais e 
sociais. 
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ORGANIZAÇÕES  SISTEMAS E METODOS  
Serie                           2º ANO 
Área de 
Conhecimento 

Técnico em Administração – Eixo Gestão e Negócios 

Carga Horária 
Trimestral 

1º TRIMESTRE- 13  2º TRIMESTRE – 12 ; 3º TRIMESTRE:  12. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desenvolvimento de projetos, na estrutura organizacional. Representação e 
análise de sistemas administrativos. Métodos e processos administrativos em cada setor da 
organização. 
 
EMENTA:Processos, organização e métodos, profissionais, estrutura e relacionamentos, 
conceitos da Adm, Processos e de Negócios- Modelo relacionamento cíclico-.Estruturas 
Organizacionais,  Organização Mundial do comércio, Qualidade, I.S.O; Origem e Normas. 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 

•Aprofundar os 
conhecimentos em 
Técnicas 
Administrativas, 
através do uso de 
ferramentas para a 
eficácia do sistema de 
informações e 
processos com foco 
no desenvolvimento 
de rotinas funcionais. 

•Visa dotar os seus 

profissionais de 

conhecimentos técnico-

administrativos, que lhes 

permitam desenvolver as 

suas tarefas com maior 

qualidade e eficácia, 

modernizando os 

processos e sabendo 

“porque se faz assim”. 

1º TRIMESTRE 
Definição do Organograma da Empresa; 
 Organização do Trabalho na Empresa; 
Controle e Arquivo de Documentos; Fluxo de 
documentos; 
Manuais de materiais; manuais internos de 
legislação 
Organização de Reuniões; 
 Administração do Tempo; 
 Organização de Eventos; 
2º TRIMESTRE 
Tipos de textos de redação:  
Cartas Comerciais; 
Características de uma correspondência 
empresarial moderna 
Emprego das formas de tratamento; 
Tipos de Correspondências – Oficial 
empresarial e particular; 
Serviços Postais; 
C.I ;Memorando, Ofício; Declaração; Ata e 
Requerimento; 

3º TRIMESTRE 
Fluxo de documentos; técnicas de 
armazenamento; planejamento patrimonial;  
Metodologia de elaboração de planejamento 
patrimonial; 
Processos de agendamentos de cronograma. 
Sistema de relatórios e de coleta de 
informações para o planejamento patrimonial; 
controles internos patrimoniais;  
 

BIBLIOGRAFIA: 
KOONTZ & O'DONNELL. Princípios de administração: uma análise das funções administrativas. São 
Paulo: Pioneira, 1989. 
DRUCKER, P. F. Prática de administração de empresas. Rio Janeiro: Fundo de Cultura, 1989. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 
Makron-Books, 1993. 
___________. Teoria geral da administração. 4. ed.  São  Paulo:  McGraw-Hill,  MOTTA, Fernando 
C.P. Teoria geral da administração: uma introdução. 18. ed. São Paulo: Pioneira, 1994 
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CONTABILIDADE BÁSICA 
Serie                                3ª ANO 
Área de 
Conhecimento 

Técnico em Administração – Eixo Gestão e Negócios 

Carga Horária 
Trimestral 

1º TRIMESTRE- 25; 2º TRIMESTRE – 25; 3º TRIMESTRE:  24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Proporcionar aos alunos uma visão sobre os conceitos contábeis obrigatórios 
em uma organização. 

Bibliografia: 
Contabilidade Básica Fácil –RIBEIRO, OsnyMoura.- Ed. Saraiva. 

FRANCO, Hilário. Contabilidade Gerencial. 13. ed. São Paulo: Atlas, 1989. 

IUDÍCIBUS, Sérgio, Contabilidade Gerencial, São Paulo: Atlas, 1998. 
SZUSTER, Natan. Contabilidade Geral – Introdução a Contabilidade Societária: Atlas. 

Complementar 
MOSCOVICI, Fela. Gestão de custos. 13 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003. 
RIBEIRO, Osni Moura, Contabilidade Básica.19.ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 
SÁ, Antônio Lopes, Princípios Fundamentais de Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2000 

 

EMENTA: Introdução a contabilidade; Conceito e Terminologia Patrimônio; Representação 
Gráfica  do Patrimônio; Ativo, Passivo e Aplicações de Contas; Conceitos, Classificações, 
Noções de fatos e atos administrativos; Escrituração; Razonete e balancete; Apuração 
simplificada do resultado do exercício do DRE;  Operação com mercadoria, Demonstração 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS 

• Desenvolver a 
capacidade de 
conhecer 
documentos 
relacionados a 
escrituração 
contábil. 
• Entender o os 
processos e 
aplicação dos 
conceitos 
contábeis nas 
organizações. 
• Organização da 
documentação. 

 

1° TRIMESTRE 
• Introdução em Contabilidade; 
• Conceitos e Terminologia; 
• Patrimônio; Bens, Direitos e 

Obrigações; 
• Aspectos qualitativos e quantitativos 

do Patrimônio; 
• Representação Gráfica do Patrimônio;  
• Passivo e Ativo: Origem e aplicação 

do recurso; 
 

2º TRIMESTRE 
• Contas; Conceito; Classificação das 

Contas; 
• Noções de Débito e Crédito; Plano de 

Contas; 
• Atos e Fatos Administrativos;  
• Fatos Permutativos, modificativos e 

mistos; 
 3º TRIMESTRE 

• Escrituração; Razonetes e Balancetes. 
• Apuração Simplificada do Resultado 

do Exercício-DRE;  
 

• Lançamentos em 
livros exigidos 
pela legislação 
vigente para a 
escrituração 
contábil, 

• Conhecer e lançar 
dados específicos 
em softwares 
apropriados. 

 

BASES TECNOLÓGICAS 
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GESTÃO DE PESSOA 
Serie                                3ª ANO 
Área de 
Conhecimento 

Técnico em Administração – Eixo Gestão e Negócios 

Carga Horária 
Trimestral 

1º TRIMESTRE- 25; 2º TRIMESTRE – 25; 3º TRIMESTRE:  24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Proporcionar aos alunos uma visão sobre  noções e fundamento das rotinas do 
departamento pessoas e recursos humanos dentro de  uma organização. 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLÓGICAS 

• Representação e 
comunicação; 
Investigação e 
compreensão;  

• Contextualização 
do mundo 
corporativo; 

•  Auxílio na 
tomada de 
decisões.  

 

• Execução de 
atividades 
relacionadas 
aos setores de 
RH e DP.  

Auxilio aos 
supervisores, 
gerentes e demais 
chefias, com clareza 

TRIMESTRE 
• Surgimento da RH;Conceitos, Funções; 

Competências e Funcionamento doRH, 
Departamento Pessoal e Gestão de 
Pessoas. 

• Recrutamento e Seleção; Treinamento e 
Desenvolvimento e Integração; Salário 
Recompensa, Remuneração, Benefícios e 
Serviços; Indicadores e Avaliação de 
desempenho (turnover e Absentismo). 

 
2º TRIMESTRE 

• Departamento de Pessoal e suas funções; 
processo de admissão e de desligamento; 
Encargos principais; Legislação 
Trabalhista; Documentos do setor de DP; 

• Recrutamento de pessoal; seleção de 
pessoal; critério de avaliação de um 
processo seletivo; socialização 
organizacional; fatores de recrutamento. 

• Seleção de pessoal: conceito; processo de 
seleção; entrevista, currículo; aplicação de 
teste; exames médicos; registro de 
admissão. 

 
3º TRIMESTRE 

• Noções do funcionamento do 
Departamento De Pessoal: contrato de 
jornada de trabalho; folha de pagamento; 
décimo terceiro salário de férias;  

• Obrigações mensais e anuais de 
impostos; noções sobre a CLT; 
consolidação das leis do trabalho; 
relações trabalhistas; relações de leis 
trabalhistas e previdenciária; normas 
disciplinares. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos.Ed. Compacta. 5ª ed. São Paulo:Atlas,1998. 

MORGAN, G. Imagens da Organização. São Paulo:Atlas, 1997. 

VROOM, V.H. Gestão de pessoas, não de pessoal. Rio de Janeiro:Campus, 1997. 

 

 

• EMENTA: Surgimento da RH;Conceitos, Funções; Competências e Funcionamento doRH, 
Departamento Pessoal e Gestão de Pessoas. 

• Recrutamento e Seleção; Treinamento e Desenvolvimento e Integração; Seleção de pessoal: conceito; 
processo de seleção; entrevista, currículo; aplicação de teste; exames médicos; registro de admissão. 
Noções do funcionamento do Departamento De Pessoal: contrato de jornada de trabalho; folha de 
pagamento; décimo terceiro salário de férias; Obrigações mensais e anuais de impostos; noções sobre 
a CLT; consolidação das leis do trabalho; relações trabalhistas; relações de leis trabalhistas e 
previdenciária; normas disciplinares. 
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MÉTODOS E TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS 
Serie                                3ª ANO 
Área de 
Conhecimento 

Técnico em Administração – Eixo Gestão e Negócios 

Carga Horária 
Trimestral 

1º TRIMESTRE- 37; 2º TRIMESTRE – 37; 3º TRIMESTRE:  37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Compreender os processos administrativos na prática, com suas modalidades, 
fases e tipos, sabendo onde e como aplicar cada um. 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLÓGICAS 

• Representação e 
comunicação; 
Investigação e 
compreensão;  

• Contextualização 
do mundo 
corporativo; 

•  Auxílio na 
tomada de 
decisões.  

 

• Execução de 
atividades 
relacionadas 
aos setores de 
RH e DP.  

Auxilio aos 
supervisores, 
gerentes e demais 
chefias, com clareza 

TRIMESTRE 
• Surgimento da RH;Conceitos, Funções; 

Competências e Funcionamento doRH, 
Departamento Pessoal e Gestão de 
Pessoas. 

• Recrutamento e Seleção; Treinamento e 
Desenvolvimento e Integração; Salário 
Recompensa, Remuneração, Benefícios e 
Serviços; Indicadores e Avaliação de 
desempenho (turnover e Absentismo). 

 
2º TRIMESTRE 

• Departamento de Pessoal e suas funções; 
processo de admissão e de desligamento; 
Encargos principais; Legislação 
Trabalhista; Documentos do setor de DP; 

• Recrutamento de pessoal; seleção de 
pessoal; critério de avaliação de um 
processo seletivo; socialização 
organizacional; fatores de recrutamento. 

• Seleção de pessoal: conceito; processo de 
seleção; entrevista, currículo; aplicação de 
teste; exames médicos; registro de 
admissão. 

 
3º TRIMESTRE 

• Noções do funcionamento do 
Departamento De Pessoal: contrato de 
jornada de trabalho; folha de pagamento; 
décimo terceiro salário de férias;  

• Obrigações mensais e anuais de 
impostos; noções sobre a CLT; 
consolidação das leis do trabalho; 
relações trabalhistas; relações de leis 
trabalhistas e previdenciária; normas 
disciplinares. 
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CONTABILIDADE DE CUSTOS 
 SÉRIE:                                                         4º ANO 
 Área de Conhecimento:    Técnico em Administração – Eixo Gestão e Negócios 
 Carga Horária Trimestral      1º TRIMESTRE-25 ; 2º TRIMESTRE – 25  3º TRIMESTRE: 24 

OBJETIVO:Reconhecer as aplicações dos conceitos de custos na empresa moderna. 
Compreender enunciados dos referidos temas associando-os ao mundo corporativo; Ler e 
interpretar relatórios gerenciais. 
 

1º TRIMESTRE 
A Economia dos Custos de 
Transação e as transações no 
mercado;  
Avaliação da Relação 
Custo/Benefício de um Programa de 
Desenvolvimento de Competências; 
 
2º TRIMESTRE 
Estudos de materiais diretos e mão-
de-obra direta. Problemas especiais 
da produção por ordem e da 
produção contínua. 
Custos para decisão e controle. 
Custos fixos; lucro e margem de 
contribuição.  
 
3º TRIMESTRE 
Fixação de preço de venda. Análise 
de custos indiretos. Análise de 
custos de produção por ordem; 
análise de custos conjuntos.  
Relação de custo com o volume e o 
lucro. Impacto no ponto de 
equilíbrio.  
Alavancagem Operacional e 
margem de segurança. Formação 
do preço de vendas com base no 
Mark up. 
 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS 
 

BASES TECNOLOGICAS 
 

BIBLIOGRAFIA 
MARTINS, Elizeu.  Contabilidade de custos . Ed. Atlas.RIBEIRO, OnsiMoura .Contabilidade 
de custos fácil. Saraiva.REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA. 
CARDOSO NETO, Felicíssimo. Contabilidade de custos. Saraiva 

EMENTAS: Custos de Transação e as transações no mercado; A Utilização Estratégica da 
Gestão de Custos aliada aos Conceitos Matemáticos para a Tomada de Decisão; Mão de 
Obra direta, custos e controles. Metodologia de gestão de custos para empresas de 
saneamento básico fundamentada no activity based costing; 

Planejar e analisar as 
Demonstrações de 
Resultado de uma 
empresa; 
 
Planejar estratégias de 
redução de custos de uma 
organização; 
 
Fazer relatórios  com 
resultados. 
 

 

Conhecer os termos 
técnicos utilizados. 
 
Fazer lançamentos em 
sistemas; 
 
Conhecer e escriturar os 
dados de uma empresa. 
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Serie                                          4º ANO 

Área de 
Conhecimento 

Técnico em Administração – Eixo Gestão e Negócios 

Carga Horária 
Trimestral 

1º TRIMESTRE- 25; 2º TRIMESTRE – 25  3º TRIMESTRE:  24 

                  ROTINA PRÁTICAS APLICADAS A ADMINISTRAÇÃO 

OBJETIVO: Conhecer as diversas funções e aplicabilidade dos conceitos básicos da 
Administração dentro do Conceito Sistêmico, na atuação do profissional de gestão e 
negócios; Todo escritório, comércio ou empresa exige um profissional que saiba bem as 
rotinas de cada área de atuação. 

EMENTA: Fluxo de documentos, cultura organizacional, rotinas de cada setor ou 
departamento, controle interno de estoques, protocolo e arquivo. Elaboração de Relatórios, 
preenchimento das obrigações acessórias do fisco. Software gerencial. 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 

Elaborar planilhas de 
custos de produção; 
Elaborar relatórios 
gerenciais; Controlar     
orçamentos e fluxos 
financeiros; Analisar 
índices de produtividade. 

Aplicar conceitos de 
em diferentes áreas 
das empresas; 
utilizar 
equipamentos e 
sistemas 
específicos, atuar 
com pro-atividade e 
na identificação de 
problemas, 
equacionando 
soluções por meio 
de uma visão 
sistêmica. 
 

1ºTRIMESTRE 
Conhecer o fluxo organizacional da empresa.   
Divisão departamental; Necessidades específicas 
de cada setor/departamento;  
Relação - Fornecedor – Comprae Relação 
Clientes – Venda; Orçamentos e análise de 
compra e venda; Notas Fiscais, boletos 
bancários;  Rotinas bancárias; 
2º TRIMESTRE 
Conhecer documentos e utilização de 
documentos- Nota Promissória, Recibo, 
Duplicata; Carteiras de Cobrança Bancária e 
aplicações; Rotinas de Contas a Pagar e 
Receber;Escrituração em sistema informatizado 
com base em movimentos contábeis 
documentados (caixa, extra-caixa, operações 
fiscais, operações com pessoal). Conciliação.  
3º TRIMESTRE 
Gerenciamento de Estoques; 
Controle patrimonial.  
Relatórios gerenciais. 
Elaboração das demonstrações contábeis. 
Apresentação das obrigações acessórias da 
Receita Federal, Estadual e Municipal; 
Utilização de softwares gerenciais e emissão de 
relatórios. 
Apresentar o resultado dessa empresa ao final 
com todos os relatórios. 

BIBLIOGRAFIA: 

Práticas Administrativas em Escritório- Senac; Administração Processo e 
Prática- CHIAVENATO, Ildebrando; Editora:Elsevier.     
       

HABILIDADES 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
  Serie                                                        4º ANO 
Área de Conhecimento :          Técnico em Administração – Eixo Gestão e Negócios 
Carga Horária Trimestral: 1º TRIMESTRE-25 ; 2º TRIMESTRE – 25  3º TRIMESTRE: 24 

OBJETIVO:  Propiciar ao aluno a assimilação dos instrumentos de cálculo de 
Operações Financeiras, visando a mensuração de resultados obtidos e a projeção de 
prováveis resultados de aplicaçõesfinanceiras, e técnicas de orçamento. 
 

1º TRIMESTRE 
• Fundamentos da Gestão 

Financeira;  
• Fundamentos de 

Administração; 
• A Estrutura do 

Departamento Financeiro; 
• Capital; 

2º TRIMESTRE 
• Taxas de Juros e de 

Equivalentes;  
• Taxas Nominais e Efetivas; 
• Descontos;   
• Capitalização composta; 
• Relacionamento bancário; 
• Orçamento Empresarial;  
• Gestão de Aplicações;   

3º TRIMESTRE 
• Caderneta de Poupança; 
• CDB e RDB;   
• Renda fixa;  Renda variável;  
• Formação de Preços nos 

Mercados de Renda Fixa e 
de Renda Variável;  

Fundo de Investimento. 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS 
 

BASES TECNOLOGICAS 
 

BIBLIOGRAFIA 
MARTINS, Elizeu.  Contabilidade de custos . Ed. Atlas.RIBEIRO, OnsiMoura .Contabilidade 
de custos fácil. Saraiva.REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA. 
CARDOSO NETO, Felicíssimo. Contabilidade de custos. Saraiva 

EMENTAS: Fundamentos da Gestão Financeira;Fundamentos de Administração;A Estrutura 
do Departamento Financeiro;Capital;Taxas de Juros e de Equivalentes; Taxas Nominais e 
Efetivas;Descontos;  Capitalização composta;Relacionamento bancário;Orçamento 
Empresarial; Gestão de Aplicações; Caderneta de Poupança; CDB e RDB;  Renda fixa;  
Renda variável;  formação de Preços nos Mercados de Renda Fixa e de Renda Variável; 
Fundo de Investimento. 

• Registrar suas 
movimentações; 

• Ratear os custos por 
área; Planilhar 
orçamentos; 

 

• Gerentes 
financeiros administram 
as atividades dos 
funcionários dos 
departamentos de 
finanças e de 
contabilidade de 
empresas. 
• Esses funcionários 
preparam relatórios 
financeiros. 
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GESTÃO DE MEIO AMBIENTE, SAUDE E SEGURANÇA 
Serie 1º ANO 
Área de 
Conhecimento 

Técnico em Administração – Eixo Gestão e Negócios 

Carga Horária 
Trimestral 

1º TRIMESTRE- 13; 2º TRIMESTRE – 12  3º TRIMESTRE: 12 

1º TRIMESTRE 
• Segurança do trabalho; 
• Organização da 

segurança do trabalho na 
empresa; 

• Prevenção de acidentes;  
• Primeiros Socorros; 
• Legislação trabalhista e 

previdenciária; 
• Prevenção e combate ao 

incêndio;  
2º TRIMESTRE 

• Saúde do trabalhador: 
higiene no trabalho, 

• Insalubridade, 
ergonomia; Mapa de 
risco;  

• Administração da 
segurança;  

• ISO, OHSAS. 
3º TRIMESTRE 

• Análise de riscos;  
• Normas de gestão de 

SST; 
• Meio ambiente:  
• Programas de gestão 

ambiental nas empresas;  
• Auditoria ambiental.. 

BIBLIOGRAFIA:- SEIFFERT,Mari Elizabete Bernardini SeiffertSistemas de Gestão Ambiental (iso 14001) 

e Saúde e Segurança Ocupacional (ohsas 18001) -NETO, João Batista M Sistemas De Gestão Integrados: 

Qualidade, Meio Ambiente, Responsabilidade Social, Segurança E Saúde Do Trabalho;Editora: Senac São 

Paulo 

 

EMENTAS:Segurança do trabalho; Organização da segurança do trabalho na empresa;Prevenção de 
acidentes; Primeiros Socorros;Legislação trabalhista e previdenciária;Prevenção e combate ao 
incêndio; Saúde do trabalhador: higiene no trabalho,Insalubridade, ergonomia; Mapa de risco; 
Administração da segurança; ISO, OHSAS.Análise de riscos;  

- ConceituarSaúde e  
Segurança do Trabalho nas 
empresas;  
- Reconhecer a hierarquia da 
SST no Brasil esuas 
responsabilidades;  
- Identificar os ambienteque  
apresenta riscos ao Acidente do 
Trabalho;  
- Sensibilizar sobre o uso 
sustentável do meio ambiente; 
- Conceituar: ética, moral e 
meio ambiente;  
- Reconhecer os principais 
desafios ambientais brasileiros;  
- Conhecer a estrutura do 
Sistema Nacional de Meio 
Ambiente em suas instâncias 
federal, estadual. 
- Definir responsabilidade social 
e ambiental no contexto de 
Estado; 
- Participar de forma 
responsável, ativa, crítica e 
criativa na saúde e segurança 
higiene no trabalho; 
- Planejar as estratégias de 
implantação de sistemas de 
segurança e saúde do 
trabalho;Aplicar princípios 
ergonômicos na realização do 
trabalho; 

- Cuidar de sua Saúde e de 
sua Segurança no Trabalho;  
- Praticar no ambiente da 
empresa ações de Segurança 
do Trabalho;  
- Prevenir-se do acidente de 
trabalho, aplicando os métodos 
e técnicas de prevenção; 
- Sensibilizar-se para o uso 
sustentável do meio ambiente; 
- Reconhecer os principais 
desafios ambientais brasileiros 
e a estrutura do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente 
em suas instâncias federal, 
estadual e municipal;  
- Reconhecer os procedimentos 
necessários à certificação das 
empresas na ISO 14001; 
- Atuar com responsabilidade 
Social e Ambiental no contexto 
de Estado e da empresa; 

 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS 
 

BASES TECNOLOGICAS 

OBJETIVO:Tem como objetivo fornecer às organizações os elementos de um Sistema de 
Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) eficaz, passível de integração com outros 
sistemas de gestão (qualidade e meio ambiente, principalmente), de forma a auxiliá-las a 
alcançar seus objetivos de segurança e saúde ocupacional 
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GESTÃO DE PRODUÇÃO E LOGÍSTICA 
Serie                              4º ANO 
Área de 
Conhecimento 

Técnico em Administração – Eixo Gestão e Negócios 

Carga Horária 
Trimestral 

1º TRIMESTRE-13; 2º TRIMESTRE –13  3º TRIMESTRE: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Visa despertar a consciência para o potencial da visão da Logística Integrada 
como geradora de vantagens competitivas. 

EMENTA: Gestão das operações produtivas; gestão. De processos; gestão da qualidade; 
gestão da cadeia de suprimentos;gestão de estoques; gestão de compras e suprimentos. 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

Melhorar a qualidade e a 
produtividade industrial; 
Reconhecer e identificar 
oportunidades de 
negócios; 
Coordenar equipes, ter 
conhecimentos de 
logística industrial, 
Diagnosticar e otimizar 
fluxos de materiais; 
Compreender os impactos 
ambientais do uso de suas 
tecnologias 

 
 

Estabelecendo competê
ncias na gestão da 
cadeia de suprimentos; 
 
Desenvolver qualquer 
atividade 
de produção ou de 
marketing sem o 
apoio logístico; 
 
Adequação Ambiental e 
Sustentabilidade 
Gestão da Qualidade 
 

1º TRIMESTRE 
• Conceitos de sistemas de 

informação.  
• Caracterização da área de 

Sistemas de Informação.  
• Histórico e evolução logística.  
• Sistemas logísticos.  
• Cadeia de abastecimento. 

Logística Integrada. 
• 2º TRIMESTRE 
• Resposta eficiente às 

demandas do consumidor 
(ECR). 

• Fluxos e processos logísticos.  
• Gestão das operações 

produtivas e processos de 
qualidade; 

• Dimensionamento e controle 
de estoque; 

• Armazenamento de materiais 
e cadeia de suprimentos 

• Movimentação de materiais; 
• Administração de compras; 
• Distribuição e transporte;  

 
 

BIBLIOGRAFIA: 

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J. Logística empresarial: o processo de integração 

da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2010. 

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: criando redes 

que agregam valor. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. 4. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2006. 
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7. EMENTAS DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO BÁSICO PARA O CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LINGUA PORTUGUESA  
Serie 1 ª 

Área de Conhecimento Linguagens e Códigos 
Carga Horária 
Trimestral 

148 h 

OBJETIVO: Compreender, analisar o conteúdo de diferentes modalidades textuais.  
Compreender e interpretar textos históricos e literários.. 

EMENTA: Reforma Ortográfica, Níveis de linguagem, Interpretação, Gêneros Textuais, 
Literatura, ( classicismo, Barroco) estrutura de palavras. 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 

− Compreender, analisar o 
conteúdo de diferentes 
modalidades textuais. 
Compreender e interpretar 
textos históricos e 
literários. 

− Compreender a língua 
portuguesa como um 
sistema simbólico e meio 
de expressão, informação 
e comunicação nas 
relações interpessoais. 

− Respeitar a diversidade 
linguística reconhecendo-a 
como legítima e reflexo da 
diversidade cultural 
brasileira. 
- Compreender a língua 
portuguesa como 
instrumento para 
confrontar opiniões e 
pontos de vista sobre as 
diferentes manifestações 
da linguagem verbal. 

. 

1º trimestre 
Reforma ortográfica; níveis de 
linguagem; leitura e 
interpretaçãode textos 
diversos; (segurança e higiene 
no trabalho, meio ambiente, 
saúde e prevenção de 
acidentes); composição textual 
(descrição); gêneros textuais 
(como crônicas, conto, notícia, 
relatório). 
2º trimestre 
Gêneros Textuais(conto, 
cônico, noticia, relatório, 
charges,analise de gráficos). 
Teoria Literária: Conceito de 
literatura; Gêneros Literários 
;Trovadorismo ;Literatura de 
informação; Funções da 
linguagem.  
3º trimestre 
Literatura de informação 
classicismo Barroco; processos 
de formação estruturas de 
palavras; intertextualidade; 
narração. 
 

BIBLIOGRAFIA: 
1. BRASIL. Presidência da Republica. Manual de redação da Presidência da República. 2.ed. Brasília, 2002. 
2. FIORIN. J. L., SAVIOLI, F. P. Lições e Textos: Leitura e Redação. São Paulo: Ática, 1998. 
3. GRANATIC. B. Técnicas Básicas de Redação. São Paulo: Scipione, 1997. 
4. INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione, 1995. 
5. INFANTE, U. Textos: Leituras e Escritas. São Paulo: Scipione, 2000. 
6. MACHADO. S. M., VIANA. A. C., CARDOSO. D. P., VALENCA. A. Roteiro de Redação: Lendo e 
Argumentando. São Paulo: Ed. Scipione, 1998. 
7. MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 15. Ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
8. MEDEIROS, João Bosco. Redação empresarial. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
9. SARMENTO, Leila Laura, TUFANO, Douglas. Português: literatura, gramatica e produção de texto. São 
Paulo: Moderna, 2004. 
10.Universidade Federal do Espirito Santo. Biblioteca Central. Guia para normalização de referências – NBR. 
6023. 6. Ed. ver. ampl. Vitoria, 2002. 
11.Universidade Federal do Espirito Santo. Biblioteca Central. Normalização e apresentação de Trabalho 

− Usar a língua portuguesa 
como geradora de 
significação e integradora 
da organização de mundo 
e da própria identidade. 

− Aplicar os recursos 
expressivos das 
linguagens, relacionando 
textos, mediante a 
natureza, função, 
organização, estrutura das 
manifestações, de acordo 
com as condições de 
produção e recepção. 

− Recuperar pelo estudo 
dos textos o imaginário 
coletivo, o patrimônio 
cultural e as formas temas 
preservados, no tempo e 
no espaço. 
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LINGUA PORTUGUESA  
Serie 2 ª 

Área de Conhecimento Linguagens e Códigos 
Carga Horária 
Trimestral 

111 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Utilizar a língua de forma competente em diversas situações de 
comunicação. Compreender as funções sociais do texto. Reproduzir textos lidos, por meio 
de operação intertextual... 

EMENTA: Classes Gramaticais; Leitura e Interpretação de textos diversos; Normas para 
elaboração de trabalhos acadêmicos; Leitura: o romantismo. Romantismo (prosa); Coerência e 
coesões textuais; Classes gramáticas; Gêneros textuais; Revisão das Classes Gramaticais; 
tipos textuais (dissertações e argumentações); Argumentação e produção de sentido; 
Literatura; O pré modernismo; Modernismo; Tropicalismo; Poesia concreta; Regência e 
concordância; Dissertação; Narração; Argumentação; Realismo; Naturalismo; Parnasianismo; 
Advérbios; Verbos; Preposição; Conjunção; A mulher em linguagem. 

HABILIDADES 
  

COMPETÊNCIA 
   

BASES TECNOLOGICAS 
 

− .Inferir significados 
possíveis no texto. 
− Informações constantes 
no texto com 
conhecimentos já 
adquiridos, identificando 
situações de ironia, 
critica, ambiguidade, 
paródia, paráfrase e 
plágio. 
− Reconhecer as 
características próprias 
de tipos textuais 
diferentes. 

-Avaliar a propriedade 
derecursos lexicais, 
sintáticos e semânticos. 
− Relacionar, na análise 
de texto, informações de 
ilustrações, fotos, 
gráficos, tabelas e 
esquemas. 
− Avaliar a adequação de 
determinados registros 
em diferentes situações 
de uso da língua. 

Avaliar os efeitos de 
sentido consequentes 
do uso da pontuação 

1º trimestre 
Classes Gramaticais: revisão 
envolvendo textos. 
Leitura e Interpretação de textos 
diversos, envolvendo variados 
temas e tipos textuais. 
Normas para elaboração de 
trabalhos acadêmicos. 
Leitura: o romantismo. 
Romantismo (prosa). 
Coerência e coesões textuais. 
Classes gramáticas (verbo e 
advérbio). 
Gêneros textuais (jornalísticos, 
opinião e editorial). 
Realismo; naturalismo; 
parnasianismo; advérbios; 
verbos; preposição; conjunção; 
literatura. 
2º trimestre 
Revisão das Classes 
Gramaticais; tipos textuais 
(dissertações e argumentações);  
Argumentação e produção de 
sentido. Literatura; o pré 
modernismo. 
3º Trimestre 
Modernismo; tropicalismo; poesia 
concreta;  
Regência e concordância; 
dissertação; narração; 
argumentação. 
Realismo; naturalismo; 
parnasianismo; advérbios; 
verbos; preposição; conjunção; a 
mulher em linguagem 
 

- Utilizar a língua de forma 
competente em diversas 
situações de 
comunicação. 
Compreender as funções 
sociais do texto. 
Reproduzir textos lidos, 
por meio de operação 
intertextual. 
- Comparar tratamento 
diferenciado dado a 
determinado tema, em 
textos diferentes. 
Identificar linguagem 
verbal e não verbal. 
Identificar, a partir do 
tratamento temático e 
formal, a inserção do texto 
contexto histórico e social. 
- Reconhecer recursos 
prosódicos frequentes no 
texto poético (ritma, ritmo, 
assonância, aliteração 
etc.); 
- Reconhecer marcas de 
oralidade no texto escrito; 
- Comparar a linguagem 
oral à linguagem escrita, 
identificando as 
especificidades de cada 
modalidade. 
- Identificar as marcas 
decorrentes de diferenças 
de contextos de produção 
de um texto e diferenças 
de estilo pessoal ou 
conforme classe, sexo, 
nível de escolaridade. 
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BIBLIOGRAFIA: 
1. BRASIL. Presidência da Republica. Manual de redação da Presidência da República. 2.ed. 
Brasília, 2002. 
2. FIORIN. J. L., SAVIOLI, F. P. Lições e Textos: Leitura e Redação. São Paulo: Ática, 1998. 
3. GRANATIC. B. Técnicas Básicas de Redação. São Paulo: Scipione, 1997. 
4. INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione, 1995. 
5. INFANTE, U. Textos: Leituras e Escritas. São Paulo: Scipione, 2000. 
6. MACHADO. S. M., VIANA. A. C., CARDOSO. D. P., VALENCA. A. Roteiro de Redação: Lendo e 
Argumentando. São Paulo: Ed. Scipione, 1998. 
7. MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 15. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2002. 
8. MEDEIROS, João Bosco. Redação empresarial. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
9. SARMENTO, Leila Laura, TUFANO, Douglas. Português: literatura, gramatica e produção de 
texto. São Paulo: Moderna, 2004. 
10.Universidade Federal do Espirito Santo. Biblioteca Central. Guia para normalização de 
referências – NBR. 6023. 6. Ed. ver. ampl. Vitoria, 2002. 
11.Universidade Federal do Espirito Santo. Biblioteca Central. Normalização eapresentação de 

Trabalho científico e acadêmico – NBR. 6023. 6. ed. ver. ampl. Vitoria, 2002. 
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LINGUA PORTUGUESA  
Serie 3 ª 
Área de Conhecimento Linguagens e Códigos 

Carga Horária 
Trimestral 

111 h 

OBJETIVO: Ler e escrever com proficiência. Estabelecer relações entre textos literários e 
seus distintos contextos, interferindo escolha de termos, gêneros e outros recursos. 

EMENTA: Niveis de linguagem (denotação e Conotação); Regência Verbal e Nominal, 
Crase, Literatura Capixaba, Cinema; Literatura Feminista e feminina, dissertação. 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

Discutir e analisar um 
sistema comunicativo 
vivo e dinâmico, 
presentes em diferentes 
níveis da fala do 
português 
contemporâneo: Textos 
literários modernos, 
letras de músicas, 
história em quadrinhos, 
notícias, contos, 
seminários, notícias, 
etc. 
Estabelecer relações e 
ampliar a percepção e 
análise de textos. 
Reconhecer no ensino 
de gramática e de 
literatura um auxiliar 
para a análise e 
interpretação de texto. 

1º trimestre 
Reforma ortográfica;  

comunicação e redação (funções 

e níveis de linguagem denotação e 

conotação). 

2º trimestre 

Regência verbal e nominal.  

Concordância verbal e nominal. 

Crase. Literatura Capixaba. 

3º trimestre 

O cinema novo e o cinema de 

Glauber Rocha;  

Literatura Capixaba e 

outros;Literatura feminista e 

feminina;dissertação. 

BIBLIOGRAFIA: 
1. BRASIL. Presidência da Republica. Manual de redação da Presidência da República. 2.ed. 
Brasília, 2002. 
2. FIORIN. J. L., SAVIOLI, F. P. Lições e Textos: Leitura e Redação. São Paulo: Ática, 1998. 
3. GRANATIC. B. Técnicas Básicas de Redação. São Paulo: Scipione, 1997. 
4. INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione, 1995. 
5. INFANTE, U. Textos: Leituras e Escritas. São Paulo: Scipione, 2000. 
6. MACHADO. S. M., VIANA. A. C., CARDOSO. D. P., VALENCA. A. Roteiro de Redação: Lendo e 
Argumentando. São Paulo: Ed. Scipione, 1998. 
7. MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 15. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2002. 
8. MEDEIROS, João Bosco. Redação empresarial. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
9. SARMENTO, Leila Laura, TUFANO, Douglas. Português: literatura, gramatica e produção de 
texto. São Paulo: Moderna, 2004. 
10.Universidade Federal do Espirito Santo. Biblioteca Central. Guia para normalização de 
referências – NBR. 6023. 6. Ed. ver. ampl. Vitoria, 2002. 
11.Universidade Federal do Espirito Santo. Biblioteca Central. Normalização eapresentação de 

Trabalho científico e acadêmico – NBR. 6023. 6. ed. ver. ampl. Vitoria, 2002. 

− Ler e escrever com 
proficiência diversos 
tipos de textos. 
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LINGUA PORTUGUESA  
Serie 4ª 
Área de Conhecimento Linguagens e Códigos 
Carga Horária 
Trimestral 

111 h 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS 
 

BASES TECNOLOGICAS 
 

− Ler e escrever com 
proficiência diversos 
tipos de textos. 

 

Discutir e analisar um 
sistema comunicativo 
vivo e dinâmico, 
presentes em diferentes 
níveis da fala do 
português 
contemporâneo: Textos 
literários modernos, 
letras de músicas, 
história em quadrinhos, 
notícias, contos, 
seminários, notícias, etc. 
Estabelecer relações e 
ampliar a percepção e 
análise de textos. 
Reconhecer no ensino 
de gramática e de 
literatura um auxiliar 
para a análise e 
interpretação de texto. 
 

1º trimestre 
Reforma ortográfica;  
comunicação e redação (funções e 
níveis de linguagem denotação e 
conotação). 
2º trimestre 
Regência verbal e nominal.  
Concordância verbal e nominal. 
Crase. Literatura Capixaba. 
3º trimestre 
O cinema novo e o cinema de Glauber 
Rocha;  
Literatura Capixaba e outros; 
Literatura feminista e feminina; 
dissertação.   

BIBLIOGRAFIA: 
ARNHEIN, Rudolf. Arte e Percepção Visual. 9ª Edição São Paulo Pioneira, 1995.  

DERDIK, Edith. Formas de Pensar o Desenho. São Paulo: Ed. Scipione, 2004.  

HARRISON, Hazel. Desenho e pintura. RS: Edelbra.1994.  

HAYES, Colin. Guia Completo de pintura y dibujo, técnicas y materiales. Barcelona. H. 

BlumeEdiciones. 1980.  

KANDINSKY, Wassily. Ponto e linha sobre plano. Lisboa. 12ª edição. Edições 70. 1992. 
OSTROWER, Fayga. Universos da arte. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2004. 

OBJETIVO: Ler e escrever com proficiência. Estabelecer relações entre textos literários e 
seus distintos contextos, interferindo escolha de termos, gêneros e outros recursos. 

EMENTA: Niveis de linguagem (denotação e Conotação); Regência Verbal e Nominal, 
Crase, Literatura Capixaba, Cinema; Literatura Feminista e feminina, dissertação. 
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ARTE  
Serie 1ª 

Área de Conhecimento Linguagens e Códigos 
Carga Horária 
Trimestral 

37 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Identificar os elementos formadores da Arte. Compreender,experimentar e 
resignificar a arte como linguagem. Conhecer os conteúdos da arte e das manifestações 
culturais. Experimentar vivências em produções pessoais e / ou coletivas. 

EMENTA: Arte e as manifestações culturais, Pintura, gravura e desenho. Formas e 
conteúdo da arte- Conexões. Transformações do mundo visual (imagem, musica e arte); 
Arte e Lingua Portuguesa e Geografia ; Documentário. 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

− Identificar os 
elementos formadores 
da Arte. 

− Experimentar 
vivências em 
produções pessoais e 
/ ou coletivas. 

 

 
 

. 
 

− Conhecer os 
conteúdos da arte e 
das manifestações 
culturais. 

− Compreender, 
experimentar e 
ressignificar a arte 
como linguagem. 

 
 

1º trimestre 
 
A arte e as manifestações 
artísticas culturais em diferentes 
tempos históricos.  
Produções gráficas, televisivas, 
cinematográficas com as 
tecnologias.  
Pintura, gravura, desenho, 
escultura, fotografia, cerâmica 
. 
 
2º trimestre 
 
Formas e Conteúdo da arte.  
Conexões  : arte e Biologia. 
Significado das cores; 
Transformação do mundo visual; 
Imagens e efeitos 
Música e arte. 
 
3º trimestre  
Arte e a língua Portuguesa; 
Arte e Geografia; 
Documentário. 
. 
 
 

BIBLIOGRAFIA: 
ARNHEIN, Rudolf. Arte e Percepção Visual. 9ª Edição São Paulo Pioneira, 1995.  

DERDIK, Edith. Formas de Pensar o Desenho. São Paulo: Ed. Scipione, 2004.  

HARRISON, Hazel. Desenho e pintura. RS: Edelbra.1994.  

HAYES, Colin. Guia Completo de pintura y dibujo, técnicas y materiales. Barcelona. H. BlumeEdiciones. 1980.  

KANDINSKY, Wassily. Ponto e linha sobre plano. Lisboa. 12ª edição. Edições 70. 1992. OSTROWER, Fayga. Universos 
da arte. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2004. 
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ARTE  
Serie 2 ª 

Área de Conhecimento Linguagens e Códigos 
Carga Horária 
Trimestral 

37 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Identificar os 
elementos formadores 
da Arte. 

− Experimentar 
vivências em 
produções pessoais e 
/ ou coletivas. 

 

− Conhecer os 
conteúdos da arte e 
das manifestações 
culturais. 

− Compreender, 
experimentar e 
ressignificar a arte 
como linguagem. 

 

1º trimestre 
Estética – orientações de 
organização e apresentação 
de trabalhos escritos e 
cartazes. 
História da Arte – 
Apresentação geral do tema 
Pré-história – Arte Antiga. 
Desenho em perspectiva: 
Figuras Geométricas 
Individuais; Figuras 
Geométricas em conjunto: Por 
dentro da figura geométrica. 
 
2º trimestre 
A arte e as manifestações 
artísticas culturais em 
diferentes tempos históricos.  
Produções gráficas, 
televisivas, cinematográficas 
com as tecnologias.  
Pintura, gravura, desenho, 
escultura, fotografia, cerâmica. 
 
3º trimestre  
Emprego da perspectiva em 
desenhos e trabalhos 
artísticos. 
História da Arte: Arte – Arte 
Moderna – Releitura de Obras 
de Arte. 
História da Arte: Arte 
Contemporânea – Arte 
Brasileira – Releitura de 
Obras de Arte 

OBJETIVO: Identificar os elementos formadores da Arte. 
Compreender,experimentar e resignificar a arte como linguagem. Conhecer os 
conteúdos da arte e das manifestações culturais. Experimentar vivências em 

EMENTA: Arte e as manifestações culturais, Pintura, gravura e desenho. Formas e 
conteúdoda arte- Conexões. Transformações do mundo visual (imagem musica e 
arte); Arte e Lingua Portuguesa e Geografia ; Documentário. 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

BIBLIOGRAFIA: 
ARNHEIN, Rudolf. Arte e Percepção Visual. 9ª Edição São Paulo Pioneira, 1995.  

DERDIK, Edith. Formas de Pensar o Desenho. São Paulo: Ed. Scipione, 2004.  

HARRISON, Hazel. Desenho e pintura. RS: Edelbra.1994.  

HAYES, Colin. Guia Completo de pintura y dibujo, técnicas y materiales. Barcelona. H. BlumeEdiciones. 1980.  

KANDINSKY, Wassily. Ponto e linha sobre plano. Lisboa. 12ª edição. Edições 70. 1992. OSTROWER, Fayga. 
Universos da arte. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2004. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
Serie 1 ª 

Área de Conhecimento Linguagens e Códigos 
Carga Horária 
Trimestral 

74h 

OBJETIVO: Compreender os usos do corpo na sociedade contemporânea, 
reconhecendo as relações entre lazer e mundo do trabalho. 

EMENTA: Relações do corpo e saúde; técnicas e exercícios, Jogos Populares, 
Prática esportivas; Primeiros Socorros, Danças folclórico-regionais; Alimentação e 
Exercícios físicos; Exercicios e seus benefícios e a pratica inadequada do uso de 
anabolizantes para adquirir massa muscular. 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

Compreender os usos 
do corpo na sociedade 
contemporânea, 
reconhecendo as 
relações entre lazer e 
mundo do trabalho 

1º trimestre 
Relações do corpo, da saúde 
e do trabalho; Princípios 
orientadores das ginásticas. 
Técnicas e exercícios; Jogos 
populares (Handebol); As 
diferentes práticas corporais 
na comunidade escolar e em 
seu entorno; Fatores de 
adesão e permanência na 
atividade física, no exercício 
físico e na prática esportiva. 
2º trimestre 
Primeiros Socorros; 
Atletismo; Manifestação 
Rítmica; Danças Folclórico-
Regionais; Futsal; 
Alimentação e exercícios 
físicos; Jogos recreativos.  
3º trimestre 
Exercícios resistidos e 
aumento de massa muscular: 
benefícios e riscos à saúde 
nas várias faixas etárias; 
Exercício físico e 
envelhecimento; Lesões 
decorrentes do exercício 
físico e da prática esportiva 
em níveis e condições 
inadequadas; Uso de 
anabolizantes. 
 

BIBLIOGRAFIA: 
BIBLIOGRAFIA 
Metodologia do ensino de educação física. Coletivo de Autores. São Paulo, Cortez, 
1992. 
Educação pelo esporte: educação para o desenvolvimento pelo esporte. São Paulo: 
Saraiva, Instituto Ayrton Senna, 2004. 

− Reconhecer as 
manifestações 
corporais de 
movimento como 
originárias de 
necessidades 
cotidianas de um 
grupo social. 

− Reconhecer a 
necessidade de 
transformação de 
hábitos corporais em 
função das 
necessidades 
cinestésicas. 

− Reconhecer a 
linguagem corporal 
como meio de 
interação social, 
considerando os 
limites de 
desempenho e as 
alternativas de 
adaptação para 
diferentes indivíduos. 

 



38 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Serie 2 ª 
Área de Conhecimento Linguagens e Códigos 

Carga Horária 
Trimestral 

74h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:Despertar o espírito comunitário, a criatividade e o senso moral e cívico, 
desenvolvendo assim os aspectos físicos, psíquicos e sociais do aluno. 

EMENTA:: Contribuir para o desenvolvimento das aptidões desportivas e habilidades 
físicas, despertando ao mesmo tempo o gosto pela prática das modalidades 
programadas, utilizando assim, suas tendências na formação integral e vida prática 
esportiva, e desta forma desenvolver a prática esportiva no ensino médio integrado 
dentro de um caráter pedagógico e não técnico, pois se tratará de atividades com uma 
massa estudantil heterogênea. 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

− Reconhecer as 

manifestações corporais 

de movimento como 

originárias de 

necessidades cotidianas 

de um grupo social. 

− Reconhecer a 

necessidade de 

transformação de hábitos 

corporais em função das 

necessidades 

cinestésicas. 

− Reconhecer a linguagem 

corporal como meio de 

interação social, 

considerando os limites de 

desempenho e as 

alternativas de adaptação 

para diferentes indivíduos. 

− Proporcionar atividades 

que desenvolvam o 

espírito de liderança e o 

companheirismo. 
 

− Compreender os 
usos do corpo na 
sociedade 
contemporânea, 
reconhecendo as 
relações entre lazer 
e mundo do 
trabalho. 

−  Ter noções básicas 
dos fundamentos de 
cada modalidade 
programada e 
conhecer suas 
regulamentações, 
dentro da realidade 
atual da escola 

1º trimestre 
Relações do corpo, da saúde e 
do trabalho; Princípios 
orientadores das ginásticas. 
Técnicas e exercícios; Jogos 
populares (Handebol); As 
diferentes práticas corporais na 
comunidade escolar e em seu 
entorno; Fatores de adesão e 
permanência na atividade física, 
no exercício físico e na prática 
esportiva. 
2º trimestre 
Primeiros Socorros; Atletismo; 
Manifestação Rítmica; Danças 
Folclórico-Regionais; Futsal; 
Alimentação e exercícios físicos; 
Jogos recreativos.  
3º trimestre 
Exercícios resistidos e aumento 
de massa muscular: benefícios e 
riscos à saúde nas várias faixas 
etárias; Exercício físico e 
envelhecimento; Lesões 
decorrentes do exercício físico e 
da prática esportiva em níveis e 
condições inadequadas; Uso de 
anabolizantes. 
 

BIBLIOGRAFIA: 
Metodologia do ensino de educação física. Coletivo de Autores. São Paulo, Cortez, 
1992. 
Educação pelo esporte: educação para o desenvolvimento pelo esporte. São Paulo: 
Saraiva, Instituto Ayrton Senna, 2004. 
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FÍSICA 
Serie 2ª 
Área de Conhecimento Ciências Exatas  

Carga Horária 
Trimestral 

74 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:Compreender enunciados referentes a códigos e símbolos físicos; 
Ler e interpretar manuais, tabelas, relações gráficas para a expressão do saber físico; 
Desenvolver a capacidade de investigação física; Classificar. Sistematizar. 
Organizar. 

EMENTA:Apresentação histórica da física e culturais no mundo atual; Grandezas 
físicas  e unidade Ordem de grandeza potência de Dez; Grandezas escalares e 
vetoriais; Vetores representação geométrica e analítica. Estática Equilíbrio do corpo 
rígido Teorema de Varignon Centro de gravidade;Aplicações das Leis de Newton No 
plano horizontal e inclinado com e sem atrito Força elástica – Lei de 
Hooke;Introdução à cinemática escalar e vetorial ;Movimento uniforme; cinemática 
escalar e vetorial; movimento uniformemente variado; Movimento no plano horizontal 
e vertical; Lançamentos Composição de movimentos; Movimento circular uniforme 
Transmissão de MCU; Apresentação das equações do MCUV; Trabalho e Energia; 
Conservação da energia; Potência e Rendimento; Impulso e Quantidade de 
movimento Conservação da quantidade de movimento; Colisões. 
 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

− Compreender 
enunciados que 
envolvam códigos e 
símbolos físicos. 

− Compreender 
manuais de 
instalação e 
utilização de 
aparelhos. 

− Conhecer fontes de 
informações e 
formas de obter 
informações 
relevantes, sabendo 
interpretar notícias 
científicas. 

− Conhecer e utilizar 
conceitos físicos. . 
Relacionar 
grandezas, 
quantificar, 
identificar 
parâmetros 
relevantes. 

− Compreender e 
utilizar leis e teorias 
físicas. 

 

1º trimestre 
Apresentação histórica do 
desenvolvimento da física e 
de seus principais ramos.  
Aplicações tecnológicas e 
aspectos culturais da física 
no mundo atual.  
Grandezas Físicas e 
Sistemas de Unidades 
Ordem de grandeza – 
Potência de Dez – Notação 
Científica Algarismos 
significativos 
Grandezas escalares e 
vetoriais Conceitos 
fundamentais da física: 
referencial, espaço, 
deslocamento, trajetória, 
tempo massa, etc. 
Vetores: representação 
geométrica e operações 
geométricas e analíticas – 
soma, subtração e produto 
escalar de nº por vetor – 
vetores unitários.. Introdução 
à Dinâmica Conceito de 
massa (inercial e 
gravitacional) Interações 

− Ser capaz de 
discriminar e traduzir 
as linguagens 
matemática e 
discursiva entre si. 

− Utilizar e 
compreender tabelas, 
gráficos e relações 
matemáticas gráficas 
para a expressão do 
saber físico. 

− Expressar-se 
corretamente 
utilizando a linguagem 
física adequada e 
elementos de sua 
representação 
simbólica e 
apresentar de forma 
clara e objetiva o 
conhecimento 
apreendido, através 
de tal linguagem. 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 
1. CARRON, Wilson e GUIMARAES, Osvaldo. As faces da Física – Volume único. 
Editora Moderna, 2006. 
2. FERRARO, Nicolau e TOLEDO, Paulo Antônio. Aulas de Física 1 – Mecânica. 
Atual editora, 2003. 
3. FILHO, Aurélio Goncalves e TOSCANO, Carlos. Física para o ensino médio – 
Volume único. Ed Scipione, 2002. 
4. GASPAR, Alberto. Física – Mecânica. Ed. Ática, 2003. 
5. GUIMARAES, Luiz Alberto e FONTE BOA, Marcelo. Física – Mecânica. Ed. 
Futura, 2001. 
6. MAXIMO, Antônio e ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física, Vol. 1 Ed. Scipione, 
2004 
7. RAMALHO Jr, Francisco, FERRARO, Nicolau e TOLEDO, Paulo Antônio. Os 
Fundamentos da Física – Vol. 1. Ed. Moderna, 1999. 

− Compreender a 
Física presente no 
mundo vivencial e 
nos equipamentos e 
procedimentos 
tecnológicos. 

− Descobrir o “como 
funciona” de 
aparelhos. 
- Articular o 
conhecimento físico 
com conhecimentos 
de outras áreas do 
sabercientífico. 

− Reconhecer a 
Física enquanto 
construção humana, 
aspectos de sua 
história e relações 
com o contexto 
cultural, social, 
político e 
econômico. 
Reconhecer o papel 
da Física no 
sistema produtivo, 
compreendendo a 
evolução dos meios 
tecnológicos e sua 
relação dinâmica 
com a evolução do 
conhecimento 
científico. 

2°trimestre 
 
Estática Equilíbrio do ponto 
material; Equilíbrio do corpo 
rígido Teorema de Varignon 
Centro de gravidade  
2. Aplicações das Leis de 
Newton No plano horizontal e 
inclinado com e sem atrito 
Força elástica – Lei de Hooke; 
Elevadores; Polias fixas Força 
centrípeta. 
 
3°trimestre 
 
Introdução à cinemática escalar 
e vetorial;Movimento uniforme; 
cinemática escalar e vetorial; 
movimento uniformemente 
variado; Movimento no plano 
horizontal e vertical; 
Lançamentos Composição de 
movimentos; Movimento 
circular uniforme Transmissão 
de MCU; Apresentação das 
equações do MCUV; Trabalho 
e Energia; Conservação da 
energia; Potência e 
Rendimento; Impulso e 
Quantidade de movimento 
Conservação da quantidade de 
movimento; Colisões. 
 

− Elaborar sínteses ou 
esquemas 
estruturados dos 
temas físicos 
trabalhados. 

− Desenvolver a 
capacidade de 
investigação física.  

Construir e investigar 
situações-problema 
− identificar a situação 

física, utilizar modelos 
físicos, generalizar de 
uma a outra situação, 
prever, avaliar, 
analisar previsões. 

− Classificar, organizar, 
sistematizar. 

− Identificar 
regularidades. 

− Observar, estimar 
ordens de grandeza, 
compreender o 
conceito de medir, 
fazer hipóteses, 
testar. 

Dimensionar a 
capacidade crescente do 
homem propiciada pela 
tecnologia. 
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FÍSICA 
Serie 3ª 
Área de Conhecimento Ciências Exatas  
Carga Horária  trimestral 74 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Entender métodos e procedimentos próprios da Física e aplicá-los a diferentes 
contextos. Associar alterações ambientais a processos produtivos e sociais, e instrumentos 
ou ações científicos e tecnológicos a degradação e preservação do meio ambiente. 

EMENTA: Projeção das sombras e ângulo de visão; espelhos planos; espelhos esféricos; 
índice de refração;Princípios da inércia; aplicações da lei de Newton no movimento circular; 
introdução à gravitação universal; sistemas geocêntricos e heliocêntrico; leis de Kepler; lei de 
gravitação universal; buraco negro, movimento de satélite, mares, astros , cometas e outros. 
Dualidade onda partícula; conceitos de calor; sensível, latente e trocas de calor; propagação 
do calor e aplicações 
HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

− Compreender 
enunciados que 
envolvam códigos e 
símbolos físicos. 

− Conhecer fontes de 
informações e formas de 
obter informações 
relevantes, sabendo 
interpretar notícias 
científicas. 

− Compreender e utilizar 
leis e teorias físicas. 

− Compreender a Física 
presente no mundo 
vivencial e nos 
equipamentos e 
procedimentos 
tecnológicos. 

− Reconhecer a Física 
enquanto construção 
humana, aspectos de 
sua história e relações 
com o contexto cultural, 
social, político e 
econômico. 

 

1º trimestre 
Introdução a óptica 
geométrica (princípios 
básicos); projeção das 
sombras e ângulo de visão; 
espelhos planos; espelhos 
esféricos; índice de refração. 
2º trimestre 
Princípios da inércia; noção 
vetorial; leis de Newton e 
suas aplicações (força: peso, 
normal, tração, elástica, 
atrito); aplicações da lei de 
Newton no movimento 
circular; introdução à 
gravitação universal; 
sistemas geocêntricos e 
heliocêntrico; leis de Kepler; 
lei de gravitação universal; 
buraco negro, movimento de 
satélite, mares, astros , 
cometas e outros. 
3º trimestre 
Dualidade onda partícula; 
conceitos de calor; sensível, 
latente e trocas de calor; 
propagação do calor e 
aplicações. 
 

BIBLIOGRAFIA: 
1. CARRON, Wilson e GUIMARAES, Osvaldo. As faces da Física – Volume único. 
Editora Moderna, 2006. 2. FERRARO, Nicolau e TOLEDO, Paulo Antônio. Aulas de Física 1 – Mecânica. 
Atual editora, 2003. 3. FILHO, Aurélio Goncalves e TOSCANO, Carlos. Física para o ensino médio – 
Volume único. Ed Scipione, 2002. 4. GASPAR, Alberto. Física – Mecânica. Ed. Ática, 2003. 
5. GUIMARAES, Luiz Alberto e FONTE BOA, Marcelo. Física – Mecânica. Ed. Futura, 2001. 
6. MAXIMO, Antônio e ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física, Vol. 1 Ed. Scipione,2004 
7. RAMALHO Jr, Francisco, FERRARO, Nicolau e TOLEDO, Paulo Antônio. Os Fundamentos da Física – Vol. 1. 
Ed. Moderna, 1999. 

− Ser capaz de 
discriminar e traduzir as 
linguagens matemática 
e discursiva entre si. 

− Utilizar e compreender 
tabelas, gráficos e 
relações matemáticas 
gráficas para a 
expressão do saber 
físico. 

− Expressar-se 
corretamente utilizando 
a linguagem física 
adequada e elementos 
de sua representação 
simbólica e apresentar 
de forma clara e objetiva 
o conhecimento 
apreendido, através de 
tal linguagem. 

− Elaborar sínteses ou 
esquemas estruturados 
dos temas físicos 
trabalhados. 

− Construir e investigar 
situações-problema, 
identificar a situação 
física, utilizar modelos 
físicos, generalizar de uma 
a outra situação, prever, 
avaliar, analisar previsões. 
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FÍSICA 
Serie 4ª 
Área de Conhecimento Ciências Exatas  
Carga Horária 
Trimestral 

74h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OBJETIVO:Compreender enunciados referentes a códigos e símbolos físicos; Ler e interpretar 
manuais, tabelas, relações gráficas para a expressão do saber físico; Desenvolver a capacidade de 
investigação física: classificar, organizar, sistematizar. Relacionar o conhecimento físico com outras 
formas de expressão da cultura humana. 

EMENTA:Princípios da Eletrostática, Resistência Elétrica – Lei de OHM; Potência dissipada; 
Medidores Elétricos; Gerador força Motriz. Equação do gerador; Rendimento do gerador; Associação 
de geradores; Receptores; Equação de um receptor; Lei de Ohm generalizada; Lei de Kirchhoff; 
Eletromagnetismo. 
HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

− Desenvolver a 
capacidade de 
investigação física: 
classificar, organizar, 
sistematizar. 

− Relacionar o 
conhecimento físico com 
outras formas de 
expressão da cultura 
humana. 

− Compree 
− er enunciados referentes 

a códigos e símbolos 
físicos; 

− Ler e interpretar 
manuais, tabelas, 
relações gráficas para a 
expressão do saber 
físico; 

− Expressar-se 
corretamente utilizando a 
linguagem física 
adequada e elementos 
de sua representação 
simbólica e apresentar 
de forma clara e objetiva 
o conhecimento 
apreendido, através de 
tal linguagem. 

− Conhecer fontes de 
informações e formas de 
obter informações 
relevantes, sabendo 
interpretar notícias 
científicas. 

 

1º trimestre 
Carga elétrica; Eletrização de 
um corpo;Princípios 
eletrostática;Condutores e 
isolantes;Processos de 
eletrização;Força elétrica; 
Campo elétrico;Trabalho e 
potencial elétrico;Trabalho e 
potencial elétrico;Capacidade de 
um condutor;Capacitores 
Corrente elétrica. 
2º trimestre 
Resistência elétrica; Leis de 
Ohm;Potência 
dissipada;Associação em 
série;Associação em 
paralelo;Associação 
mista;Medidores 
elétricos;Gerador; 
Força Eletromotriz; 
3º trimestre 
Equação do gerador; 
Rendimento do 
gerador;Associação de 
geradores;Receptores; Equação 
de um receptor;Lei de Ohm 
generalizada;Lei de Kirchhoff; 
Eletromagnetismo. 
 

BIBLIOGRAFIA: 
1. CARRON, Wilson e GUIMARAES, Osvaldo. As faces da Física – Volume único. 
Editora Moderna, 2006. 2. FERRARO, Nicolau e TOLEDO, Paulo Antônio. Aulas de Física 1 – Mecânica. 
Atual editora, 2003. 3. FILHO, Aurélio Goncalves e TOSCANO, Carlos. Física para o ensino médio – 
Volume único. Ed Scipione, 2002. 4. GASPAR, Alberto. Física – Mecânica. Ed. Ática, 2003. 
5. GUIMARAES, Luiz Alberto e FONTE BOA, Marcelo. Física – Mecânica. Ed. 
Futura, 2001. 6. MAXIMO, Antônio e ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física, Vol. 1 Ed. Scipione, 
2004 
 

−  Elaborar sínteses ou 
esquemas estruturados 
dos temas físicos 
trabalhados. 

− Desenvolver a 
capacidade de 
investigação física. 

− Classificar, organizar, 
sistematizar. 

− Identificar 
regularidades. 

− Observar, estimar 
ordens de grandeza, 
compreender o conceito 
de medir, fazer 
hipóteses, testar. 

− Conhecer e utilizar 
conceitos físicos. 
Relacionar grandezas, 
quantificar, identificar 
parâmetros relevantes. 

− Compreender e utilizar 
leis e teorias físicas. 

−  Compreender a Física 
presente no mundo 
vivencial e nos 
equipamentos e 
procedimentos 
tecnológicos. 
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QUÍMICA 
Serie 2ª 

Área de Conhecimento Ciências Exatas  
Carga Horária 
Trimestral 

74 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OBJETIVO.Compreender e representar os códigos, símbolos e expressão própria 
das transformações químicas. Compreender as transformações químicas como 
resultantes de quebra e formação de ligações químicas.NOX ( Número de oxidação) 
Funções Químicas Inorgânicas;  Reações Químicas e  Balanceamento; 
 
EMENTA:Estados físicos e químicos, processos de separação de mistura, evolução 
atômica; Diagrama de Pauling e Distribuição Eletrônica; Propriedades Periódicas, Ligação 
Química; 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

− Compreender o papel 
fundamental das 
conquistas científicas e 
tecnológicas para a 
manutenção de nossa 
saúde e qualidade de 
vida. 

− Enfatizar a relação da 
química com outras 
disciplinas, 
especialmente Biologia, 
Física e Matemática. 

− Propiciar o pensamento 
abstrato que auxiliará 
no entendimento da 
Química. 

− Trabalhar em equipes 
quando em pesquisas 
ou atividades práticas. 

− Exigir no vocabulário a 
linguagem e o rigor 
científico. 

Deixar formar um 
posicionamento crítico em 
face aos acontecimentos 
atuais e as informações 
adquiridas de Química.. 

1º trimestre 
 
Revisão; Matéria e suas 
propriedades; Estados Físicos 
da Matéria; Fenômeno Físico 
e Químico; Processos de 
Separação de Misturas; 
Evolução Atômica; Diagrama 
de Pauling; Distribuição 
Eletrônica: Família/Período. 
 
2º trimestre; 
Propriedades Periódicas; 
Ligação Química: Iônica; 
Covalente; Metálica; 
Características dos Metais; 
Metais Ferrosos e não 
ferrosos;Não Metais: 
orgânicos e inorgânicos; 
 
3º trimestre 
 
NOX ( Número de oxidação) 
Funções Químicas 
Inorgânicas;  Reações 
Químicas e  Balanceamento; 

BIBLIOGRAFIA: 
COVRE, Geraldo Jose. Química: o homem e a natureza – Química Geral. São 
Paulo: FTD, 2000. 
FELTRE, Ricardo. Química – V.1 – Química Geral. 6a ed.. São Paulo: Moderna, 
2004. 
FONSECA, Marta Reis Marques da. Completamente Química: Química Geral. 
São Paulo: FTD, 2001. 
HARTWIG, Décio Rodney; SOUZA, Edson de; MOTA, Ronaldo Nascimento. - Química Geral, 1. São 
Paulo: Scipione, 1999. 
PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química naabordagem do cotidiano. V1: 
Química Geral e inorgânica. 3a ed. São Paulo:Moderna, 2003. 
USBERCO, Joao; SALVADOR, Edgar. Química, 1 – Química Geral. 9a ed. SãoPaulo: Saraiva, 2005. 

− Desenvolver a 
capacidade de 
observação, de coleta e 
organização de dados, 
aprendendo a usar 
instrumentos de medida. 

− Desenvolver a habilidade 
de levantar hipóteses e 
de testá-las 
experimentalmente, 
extraindo conclusões que 
permitam aceitar ou 
rejeitar tais hipóteses. 

− Permitir uma visão mais 
abrangente do mundo 
que o rodeia, 
relacionando os 
conceitos teóricos com a 
aplicação cotidiana da 
química. 

− Participar do 
desenvolvimento 
científico – tecnológico 
com importantes 
contribuições nos 
campos econômico, 
social e político. 
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QUÍMICA 
Serie 3ª 

Área de Conhecimento Ciências Exatas  
Carga Horária 
Trimestral 

74 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OBJETIVO.Compreender e representar os códigos, símbolos e expressão própria 
das transformações químicas. Compreender as transformações químicas como 
resultantes de quebra e formação de ligações químicas. 

EMENTA:Massa atômica; Gases Soluções; Termoquímica e Eletroquímica. 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

− Compreender o papel 
fundamental das 
conquistas científicas e 
tecnológicas para a 
manutenção de nossa 
saúde e qualidade de 
vida. 

− Enfatizar a relação da 
química com outras 
disciplinas, 
especialmente Biologia, 
Física e Matemática. 

− Propiciar o pensamento 
abstrato que auxiliará 
no entendimento da 
Química. 

− Trabalhar em equipes 
quando em pesquisas 
ou atividades práticas. 

− Exigir no vocabulário a 
linguagem e o rigor 
científico. 

Deixar formar um 
posicionamento crítico em 
face aos acontecimentos 
atuais e as informações 
adquiridas de Química.. 
 

1º trimestre 
 
Massas atômicas e 
moleculares; Cálculos 
estequiométricos. 
 
2º trimestre:  
Gases; Soluções. 
 
3º trimestre 
Termoquímica, Eletroquímica 

BIBLIOGRAFIA: 
COVRE, Geraldo Jose. Química: o homem e a natureza – Química Geral. São 
Paulo: FTD, 2000. FELTRE, Ricardo. Química – V.1 – Química Geral. 6a ed.. São Paulo: 
Moderna, 2004. FONSECA, Marta Reis Marques da. Completamente Química: Química 
Geral. São Paulo: FTD, 2001. HARTWIG, Décio Rodney; SOUZA, Edson de; MOTA, Ronaldo 
Nascimento. - Química Geral, 1. São Paulo: Scipione, 1999. PERUZZO, Francisco Miragaia; 
CANTO, Eduardo Leite do. Química na abordagem do cotidiano. V1: Química Geral e 
inorgânica. 3a ed. São Paulo:Moderna, 2003. USBERCO, Joao; SALVADOR, Edgar. 
Química, 1 – Química Geral. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
 

− Desenvolver a 
capacidade de 
observação, de coleta e 
organização de dados, 
aprendendo a usar 
instrumentos de medida. 

− Desenvolver a habilidade 
de levantar hipóteses e 
de testá-las 
experimentalmente, 
extraindo conclusões que 
permitam aceitar ou 
rejeitar tais hipóteses. 

− Permitir uma visão mais 
abrangente do mundo 
que o rodeia, 
relacionando os 
conceitos teóricos com a 
aplicação cotidiana da 
química. 

− Participar do 
desenvolvimento 
científico – tecnológico 
com importantes 
contribuições nos 
campos econômico, 
social e político. 
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QUÍMICA 
Serie 4ª 

Área de Conhecimento Ciências Exatas  
Carga Horária 
Trimestral 

74 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OBJETIVO.Reconhecer as unidades de medida usadas para as diferentes 
grandezas, como massa, energia, tempo, volume, densidade, concentração de 
soluços. Reconhecer e identificar transformações químicas que ocorreram em 
diferentes intervalos de tempo. Reconhecer a coexistência de regentes e produtos 
em transformações químicas em equilíbrio. Compreender como os químicos 
podem prever reações de energia térmica e elétrica em reações químicas 

EMENTA:Estudos dos Compostos Orgânicos; Funções Orgânicas ; Funções 
Orgânicas contendo oxigênio. 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

− Desenvolver a 
capacidade de 
observação, de coleta e 
organização de dados, 
aprendendo a usar 
instrumentos de 
medida. 

− Desenvolver a 
habilidade de levantar 
hipóteses e de testá-las 
experimentalmente, 
extraindo conclusões 
que permitam aceitar ou 
rejeitar tais hipóteses. 

− Permitir uma visão mais 
abrangente do mundo 
que o rodeia, 
relacionando os 
conceitos teóricos com 
a aplicação cotidiana da 
química. 

− Participar do 
desenvolvimento 
científico – tecnológico 
com importantes 
contribuições nos 
campos econômico, 
social e político. 
 

 

− Compreender o papel 
fundamental das 
conquistas científicas 
e tecnológicas para a 
manutenção de nossa 
saúde e qualidade de 
vida. 

− Enfatizar a relação da 
química com outras 
disciplinas, 
especialmente 
Biologia, Física e 
Matemática. 

− Propiciar o 
pensamento abstrato 
que auxiliará no 
entendimento da 
Química. 

− Trabalhar em equipes 
quando em pesquisas 
ou atividades práticas. 

− Exigir no vocabulário a 
linguagem e o rigor 
científico. 

Deixar formar um 
posicionamento crítico em 
face aos acontecimentos 
atuais e as informações 
adquiridas de Química. 
 

1º trimestre 
 
Estudo dos compostos 
orgânicos 
 
2º trimestre 
 
Funções Orgânicas: 
Hidrocarbonetos e radicais. 
 
3º trimestre 
 
Funções Orgânicas 
contendo Oxigênio. 

BIBLIOGRAFIA: 
COVRE, Geraldo Jose. Química: o homem e a natureza – Química Geral. São 
Paulo: FTD, 2000. FELTRE, Ricardo. Química – V.1 – Química Geral. 6a ed.. São Paulo: Moderna, 
2004. FONSECA, Marta Reis Marques da. Completamente Química: Química Geral. 
São Paulo: FTD, 2001. HARTWIG, Décio Rodney; SOUZA, Edson de; MOTA, Ronaldo Nascimento. - Química 
Geral, 1. São Paulo: Scipione, 1999. PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química 
naabordagem do cotidiano. V1: Química Geral e inorgânica. 3a ed. São Paulo:Moderna, 2003. USBERCO, 
Joao; SALVADOR, Edgar. Química, 1 – Química Geral. 9a ed. SãoPaulo: Saraiva, 2005. 
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BIOLOGIA 
Serie 1 ª 

Área de Conhecimento Ciências da natureza 
Carga Horária 
Trimestral 

74h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.: Conhecer as diversas formas de se manter saudável no ambiente de 
trabalho.  Planejar uma alimentação balanceada. 
 

EMENTA:Bioquímica celular, citologia, envoltórios celulares; Membrana Plasmática 
e suas funções; Ecologia – Conceitos; Ecossistemas terrestres e aquáticos. 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 

− Deixar formar um 
posicionamento crítico 
em face aos 
acontecimentos atuais 
e as informações 
adquiridas de Química 

− Descrever processos e 
características do 
ambiente ou de seres 
vivos, observados em 
microscópio ou a olho 
nu. 

− Apresentar suposições 
e hipóteses acerca 
dos fenômenos 
biológicos em estudo. 

− Apresentar, de forma 
organizada, o 
conhecimento 
biológico apreendido, 
através de textos, 
desenhos, esquemas, 
gráficos, tabelas, 
maquetes etc. 

− Conhecer diferentes 
formas de obter 
informações 
(observação, 
experimento, leitura de 
texto e imagem,  

 

1º trimestre 
Bioquímica celular 
(compostos inorgânicos e 
orgânicos), citologia, 
envoltórios 
celulares(organelas). 
 
2º trimestre 
Membrana plasmática e 
transportes de membrana, 
respiração celular, 
fotossíntese, síntese, 
protéica, divisão celular. 
 
3º trimestre 
 
Ecologia (conceitos 
ecológicos, cadeia e teia 
trófica, pirâmides 
ecológicas, ciclos 
biogeoquímicos, 
ecossistemas terrestres e 
aquáticos), poluição. 
 

− Deixar formar um 
posicionamento crítico 
em face aos 
acontecimentos atuais e 
as informações 
adquiridas de Química 

− Relacionar o 
conhecimento das 
diversas disciplinas para 
o entendimento de fatos 
ou processos biológicos 
(lógica externa). 

− Relacionar os diversos 
conteúdos conceituais 
de Biologia (lógica 
interna) na 
compreensão de 
fenômenos. 

− Expressar dúvidas, 
ideias e conclusões 
acerca dos fenômenos 
biológicos. 

− Perceber e utilizar os 
códigos intrínsecos da 
Biologia. 

− Relacionar fenômenos, 
fatos, processos e 
ideias em Biologia, 
elaborando conceitos, 
identificando 
regularidades e 
diferenças, construindo 
generalizações. 
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− Utilizar critérios 
científicos para 
realizar classificações 
de animais, vegetais 
etc. 

− Estabelecer relações 
entre parte e todo de 
um fenômeno ou 
processo biológico. 

− Selecionar e utilizar 
metodologias 
científicas adequadas 
para a resolução de 
problemas, fazendo 
uso, quando for o 
caso, de tratamento 
estatístico na análise 
de dados coletados. 

− Formular questões, 
diagnósticos e propor 
soluções para 
problemas 
apresentados, 
utilizando elementos 
da Biologia. 

-    Utilizar noções e 
conceitos da Biologia 
em novas situações 
de aprendizado 

− (existencial ou 
escolar).  

-     Identificar as 
relações entre o 
conhecimento 
científico e o 
desenvolvimento 
tecnológico, 
considerando a 
preservação da vida, 
as condições de vida 
e as concepções de 
desenvolvimento 
sustentável. 

− entrevista), 
selecionando 
aquelas pertinentes 
ao tema biológico 
em 
estudo.Reconhecer 
a Biologia como um 
fazer humano e, 
portanto, histórico, 
fruto da conjunção 
de fatores sociais, 
políticos, 
econômicos, 
culturais, religiosos 
e tecnológicos. 

− Identificar a 
interferência de 
aspectos místicos e 
culturais nos 
conhecimentos do 
senso comum 
relacionados a 
aspectos biológicos. 

− Reconhecer o ser 
humano como 
agente e paciente 
de transformações 
intencionais por ele 
produzidas no seu 
ambiente. 

− Julgar ações de 
intervenção, 
identificando 
aquelas que visam a 
preservação e a 
implementação da 
saúde individual, 
coletiva e do 
ambiente. 
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BIOLOGIA 
Serie 2ª 

Área de Conhecimento Ciências da natureza 
Carga Horária 
Trimestral 

37 h  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Utilizar critérios 
científicos para 
realizar classificações 
de animais, vegetais 
etc. 

− Estabelecer relações 
entre parte e todo de 
um fenômeno ou 
processo biológico. 

− Formular questões, 
diagnósticos e propor 
soluções para 
problemas 
apresentados, 
utilizando elementos 
da Biologia. 

-    Utilizar noções e 
conceitos da Biologia 
em novas situações 
de aprendizado 

− (existencial ou 
escolar).  

-     Identificar as relações 
entre o 
conhecimento 
científico e o 
desenvolvimento 
tecnológico, 
considerando a 
preservação da vida 

− Deixar formar um 
posicionamento crítico em 
face aos acontecimentos 
atuais e as informações 
adquiridas de Química 

− Descrever processos e 
características do ambiente 
ou de seres vivos, 
observados em 
microscópio ou a olho nu. 

− Apresentar suposições e 
hipóteses acerca dos 
fenômenos biológicos em 
estudo. 

− Apresentar, de forma 
organizada, o 
conhecimento biológico 
apreendido, através de 
textos, desenhos, 
esquemas, gráficos, 
tabelas, maquetes etc. 

− Conhecer diferentes formas 
de obter informações 
(observação, experimento, 
leitura de texto e imagem,  

 

 

1º trimestre 
Classificação biológica, 
reino plantae: briófitas, 
pteridofitas, gimnosperma 
e angiosperma; reino 
monera, vírus. 
2º trimestre 
Reino protista, reino fungi, 
reino animal(filo porífera, 
filo cnidária, filo 
platelminto, filo 
nematelminto. 
3º trimestre 
Filo Mollusca, filo 
artrópode, filo 
equinoderma, filo 
cordata(peixes, anfíbios, 
répteis, aves e maniferos). 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 

OBJETIVO.Conhecer as diversas formas de se manter saudável no ambiente 
de trabalho. Planejar uma alimentação balanceada. Aplicar métodos de bio-
segurança em sua vida e local de trabalho. 
 
EMENTA:Classificação biológica, reino plantae:  briófitas, 
pteridofitas,gimnosperma e angiosperma; reino monera, vírus.Reino protista, 
reino fungi, reino animal(filo porífera, filo cnidária, filo platelminto, filo 
nematelminto.Filo Mollusca, filo artrópode, filo equinoderma,  
 

BIBLIOGRAFIA: 
- AMABIS E MARTHO. BIOLOGIA DAS CÉLULAS. Vol. 1. SÃO PAULO:MODERNA, 2007 
 - CESAR E SEZAR. BIOLOGIA. Vol1. SAO PAULO:SARAIVA, 2007. 
- LAURENCE, J. BIOLOGIA. Vol. único. SAO PAULO: NOVA GERACAO, 2005. 
- LINHARES, S., GEWANDSZNAJDER, F. BIOLOGIA HOJE. Vol. 1. SAO PAULO: 
- ATICA, 2006. - LOPES, S. BIOLOGIA.Vol 1. SAO PAULO: SARAIVA, 2006. 
- MACHADO, S. Biologia – de olho no mundo do trabalho. Vol. único.  
SÃOPAULO:SCIPIONE, 2003. –  
- PAULINO, W. R.Biologia. Vol. 1. SÃO PAULO: ATICA, 2007. 
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BIOLOGIA 
Serie 3ª 

Área de Conhecimento Ciências da natureza 
Carga Horária 
Trimestral 

37h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Utilizar critérios 
científicos para realizar 
classificações de 
animais, vegetais etc. 

− Estabelecer relações 
entre parte e todo de 
um fenômeno ou 
processo biológico. 

− Selecionar e utilizar 
metodologias 
científicas adequadas 
para a resolução de 
problemas, fazendo 
uso, quando for o caso, 
de tratamento 
estatístico na análise 
de dados coletados. 

− Formular questões, 
diagnósticos e propor 
soluções para problemas 
apresentados, utilizando 
elementos da Biologia. 

-    Utilizar noções e conceitos 
da Biologia em novas 
situações de aprendizado 

− (existencial ou escolar).  
-     Identificar as relações entre 
o conhecimento científico e o 
desenvolvimento tecnológico, 
considerando a preservação da 
vida, as condições de vida 

− Deixar formar um 
posicionamento crítico 
em face aos 
acontecimentos atuais 
e as informações 
adquiridas de Química 

− Descrever processos 
e características do 
ambiente ou de seres 
vivos, observados em 
microscópio ou a olho 
nu. 

− Apresentar 
suposições e 
hipóteses acerca dos 
fenômenos biológicos 
em estudo. 

− Apresentar, de forma 
organizada, o 
conhecimento 
biológico apreendido, 
através de textos, 
desenhos, esquemas, 
gráficos, tabelas, 
maquetes etc. 

− Conhecer diferentes 
formas de obter 
informações 
(observação, 
experimento, leitura 
de texto e imagem. 

 

1º trimestre 
Genética(1ª e 2ª Lei de 
Mendel e conceitos, 
probabilidade, heredograma, 
Sistema ABO e Rh, herança 
ligada ao X e Y), Reprodução 
e embriologia (assexuada e 
sexuada, gametogênese, 
fase embrionária, anexos 
embrionários). 
2º trimestre 
Histologia animal, Fisiologia 
humana (sistemas) 
3º trimestre 
Evolução, biotecnologia. 

 

 

 

 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 

OBJETIVO.Conhecer as diversas formas de se manter saudável no ambiente de 
trabalho. Planejar uma alimentação balanceada.Aplicar métodos de bio-segurança 
em sua vida e local de trabalho. 
 
EMENTA:Classificação biológica, reino plantae: briófitas, pteridofitas,gimnosperma e 
angiosperma; reino monera, vírus.Reino protista, reino fungi, reino animal(filo 
porífera, filo cnidária, filo platelminto, filo nematelminto.Filo Mollusca, filo artrópode, 
filo equinoderma,  
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2007 
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- MACHADO, S. Biologia – de olho no mundo do trabalho. Vol. único.  
SÃOPAULO:SCIPIONE, 2003. –  

− Utilizar critérios científicos  
para realizar classificações 
de animais, vegetais etc. 

− Estabelecer relações entre 
parte e todo de um 
fenômeno ou processo 
biológico. 

− Formular questões, 
diagnósticos e propor 
soluções para problemas 
apresentados, utilizando 
elementos da Biologia. 

− Utilizar noções e conceitos 
da Biologia em novas 
situações de aprendizado 
(existencial ou escolar).  

Identificar as relações entre o 
conhecimento científico e o 
desenvolvimento tecnológico, 
considerando a preservação da 
vida, as condições de vida e as 
concepções de 
desenvolvimento sustentável 

− selecionando aquelas 
pertinentes ao tema 
biológico em 
estudo.Reconhecer a 
Biologia como um fazer 
humano e, portanto, 
histórico, fruto da 
conjunção de fatores 
sociais, políticos, 
econômicos, culturais, 
religiosos e tecnológicos. 

− Identificar a interferência 
de aspectos místicos e 
culturais nos 
conhecimentos do senso 
comum relacionados a 
aspectos biológicos. 

− Reconhecer o ser 
humano como agente e 
paciente de 
transformações 
intencionais por ele 
produzidas no seu 
ambiente. 

− Julgar ações de 
intervenção, identificando 
aquelas que visam a 
preservação e a 
implementação da saúde 
individual, coletiva e do 
ambiente. 
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BIOLOGIA 
Serie 4ª 

Área de Conhecimento Ciências da natureza 
Carga Horária 
Trimestral 

37 h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.Conhecer as diversas formas de se manter saudável no ambiente de 
trabalho. Planejar uma alimentação balanceada.Aplicar métodos de bio-segurança 
em sua vida e local de trabalho. 
 
EMENTA:Genética(1ª e 2ª Lei de Mendel e conceitos, probabilidade, heredograma, Sistema 
ABO e Rh, herança ligada ao X e Y), Reprodução e embriologia (assexuada e sexuada, 
gametogênese, fase embrionária, anexos embrionários).Histologia animal, Fisiologia 
humana(sistemas). 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 

− .. Deixar formar um 
posicionamento crítico 
em face aos 
acontecimentos atuais e 
as informações 
adquiridas de Química 

− Descrever processos e 
características do 
ambiente ou de seres 
vivos, observados em 
microscópio ou a olho 
nu. 

− Apresentar suposições e 
hipóteses acerca dos 
fenômenos biológicos 
em estudo. 

− Apresentar, de forma 
organizada, o 
conhecimento biológico 
apreendido, através de 
textos, desenhos, 
esquemas, gráficos, 
tabelas, maquetes etc. 

− Conhecer diferentes 
formas de obter 
informações 
(observação, 
experimento, leitura de 
texto e imagem, 
entrevista), selecionando 
aquelas pertinentes ao 
tema biológico em 
estudo. Reconhecer a 
Biologia como um fazer 

1º Trimestre 
Substâncias orgânicas e 
inorgânicas 
- Classificação das substâncias; 
- Funções das substâncias; 
- Estrutura das substâncias; 
Sistema digestório 
- Organização da digestão; 
- Anatomia da digestão; 
- Processo de digestão; 
2º Trimestre 
Sistema circulatório 
- Anatomia do coração; 
- Componentes da circulação; 
- Regulação da pressão arterial; 
- Patologias do sistema 
circulatório; 
Sistema respiratório 
- Vias aéreas; 
- Fisiologia da respiração; 
- Patologias respiratórias; 
3º Trimestre 
Sistemas excretor e reprodutor 
- Anatomia; 
- Fisiologia da excreção; 
- Fisiologia da reprodução; 
Hereditariedade 
- A Genética de Mendel; 
- A Genética posterior a 
Mendel; 
- Os alelos múltiplos; 
- Engenharia Genética; 
- Vinculação Genética; 

− Deixar formar um 
posicionamento crítico em 
face aos acontecimentos 
atuais e as informações 
adquiridas de Química 

− Relacionar o conhecimento 
das diversas disciplinas 
para o entendimento de 
fatos ou processos 
biológicos (lógica externa). 

− Relacionar os diversos 
conteúdos conceituais de 
Biologia (lógica interna) na 
compreensão de 
fenômenos. 

− Expressar dúvidas, ideias 
e conclusões acerca dos 
fenômenos biológicos. 

− Perceber e utilizar os 
códigos intrínsecos da 
Biologia. 

− Relacionar fenômenos, 
fatos, processos e ideias 
em Biologia, elaborando 
conceitos, identificando 
regularidades e diferenças, 
construindo 
generalizações. 
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− cos para realizar 
classificações de 
animais, vegetais 
etc. 

− Estabelecer 
relações entre parte 
e todo de um 
fenômeno ou 
processo biológico. 

− Formular questões, 
diagnósticos e 
propor soluções 
para problemas 
apresentados, 
utilizando elementos 
da Biologia. 

− Utilizar noções e 
conceitos da 
Biologia em novas 
situações de 
aprendizado 
(existencial ou 
escolar).  

− Identificar as 
relações entre o 
conhecimento 
científico e o 
desenvolvimento 
tecnológico, 
considerando a 
preservação da 
vida, as condições 
de vida e as 
concepções de 
desenvolvimento 
sustentável. 

− humano e, portanto, 
histórico, fruto da 
conjunção de fatores 
sociais, políticos, 
econômicos, culturais, 
religiosos e 
tecnológicos. 

− Identificar a 
interferência de 
aspectos místicos e 
culturais nos 
conhecimentos do 
senso comum 
relacionados a 
aspectos biológicos. 

− Reconhecer o ser 
humano como agente 
e paciente de 
transformações 
intencionais por ele 
produzidas no seu 
ambiente. 

− Julgar ações de 
intervenção, 
identificando aquelas 
que visam a 
preservação e a 
implementação da 
saúde individual, 
coletiva e do ambiente. 
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MATEMÁTICA 
Serie 1ª 
Área de Conhecimento Ciências da natureza 
Carga Horária 
Trimestral 

148 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.Ser e interpretar tabelas, gráficos em situações diversas. Compreender o 
conceito de funções utilizando recursos algébricos e geométricos. Coletar e organizar 
dados de pesquisa. Reconhecer os significados de fórmulas e sua aplicação gráficos 

EMENTA:Conjuntos Numericos e suas propriedades e aplicações; Conversões de 
unidades; Juros Simples e Compostos;Equação de 1º grau; Inequações de 1º grau; 
equações de 2º grau; biquadrada; Função do 1º grau. Geometria plana, Teoria de 
Pitágoras e Tales; Áreas e Perímetros de polígonos e relações métricas no triangulo 
retângulo 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 

− Compreender a 
Matemática como 
fruto de construções 
humanas, 
entendendo como 
ela se desenvolveu 
ao longo dos anos, 
relacionando o 
desenvolvimento 
científico com a 
transformação da 
sociedade; 

− Analisar 
qualitativamente 
dados quantitativos, 
representados 
gráfica ou 
algebricamente, 
relacionados a 
contextos 
socioeconômicos, 
científicos ou 
cotidianos; 
Identificar, analisar e 
aplicar 
conhecimentos 
sobre valores de 
variáveis,  

1º trimestre 
Conjuntos Numéricos: 
Simbologia, operações, 
propriedades e aplicações. 
Conversão de unidades, 
razão e proporção, regra de 
três simples e composta. 
Juros Simples e Juros 
Compostos; 
2º trimestre 
Equações do 1ª grau, 
Inequações do 1º grau,  
Equações do 2º grau, 
Equações Biquadradas, 
Sistemas de equação do 2º 
grau, Resolução de 
Problemas do 2º grau. 
Funções do 1º grau. 
3º trimestre 
Funções do2º grau. 
Geometria Plana: Teorema 
de Tales, Teorema de 
Pitágoras, Áreas e 
Perímetros depolígonos; 
relações métricas no 
triangulo retângulo . 
 

− Compreender o caráter 
aleatório e não 
determinista dos 
fenômenos naturais e 
sociais e utilizar 
instrumentos 
adequados para 
medidas, determinação 
de amostras e cálculo 
de probabilidades;  

− Compreender 
conceitos, 
procedimentos e 
estratégias matemáticas 
e aplicá-las a situações 
diversas no contexto 
das ciências e das 
tecnologias e das 
atividades cotidianas; 

− Entender o impacto das 
tecnologias associadas 
à Matemática na sua 
vida pessoal, nos 
processos de produção, 
no desenvolvimento do 
conhecimento e na vida 
social; 

− Aplicar as tecnologias 
associadas à 
Matemática na escola, 
no trabalho e em outros 
contextos relevantes 
para sua vida. 
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− Compreender o caráter 
aleatório e não 
determinista dos 
fenômenos naturais e 
sociais e utilizar 
instrumentos 
adequados para 
medidas, determinação 
de amostras e cálculo 
de probabilidades;  

− Compreender 
conceitos, 
procedimentos e 
estratégias matemáticas 
e aplicá-las a situações 
diversas no contexto 
das ciências e das 
tecnologias e das 
atividades cotidianas; 

− Entender o impacto das 
tecnologias associadas 
à Matemática na sua 
vida pessoal, nos 
processos de produção, 
no desenvolvimento do 
conhecimento e na vida 
social; 

− Aplicar as tecnologias 
associadas à 
Matemática na escola, 
no trabalho e em outros 
contextos relevantes 
para sua vida. 

− representados em 
gráficos, diagramas ou 
expressões algébricas, 
realizando previsão de 
tendências, 
extrapolações, 
interpolações, 
interpretações; 

− Identificar, representar 
e utilizar o 
conhecimento 
geométrico para o 
geométrico para o 
aperfeiçoamento da 
leitura, da 
compreensão e da 
ação sobre a realidade; 
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MATEMÁTICA 
Serie 2ª 
Área de Conhecimento Ciências da natureza 

Carga Horária 
Trimestral 

147 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.Identificar e representar os diferentes tipos de matriz e seus elementos.  
Desenvolver cálculos das operações com matriz. Reconhecer e utilizar as operações 
com matizes e a linguagem material na solução de problemas. Reconhecer no estudo 
de determinante o fator de um elemento.  Calcular o determinante de uma matriz 
quadrada de qualquer ordem.   
 
EMENTA:Potenciação, equações exponenciais, logaritimos, funções exponenciais e 
logarítimicas; Progressão aritmética e geométrica; Matrizes; Determinantes, Sistemas 
Lineares e Análise Combinatória e Probabilidade. 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

− Compreender a 
Matemática como fruto 
de construções 
humanas, entendendo 
como ela se 
desenvolveu ao longo 
dos anos, 
relacionando o 
desenvolvimento 
científico com a 
transformação da 
sociedade; 

− Analisar 
qualitativamente 
dados quantitativos, 
representados gráfica 
ou algebricamente, 
relacionados a 
contextos 
socioeconômicos, 
científicos ou 
cotidianos; 
Identificar, analisar e 
aplicar conhecimentos 
sobre valores de 
variáveis,  

 

1º trimestre 
 
Potenciação; Equações 
exponenciais; Logaritmos; 
funções exponenciais e 
Logarítmicas 
 
2º trimestre 
 
Progressão aritmética e 
progressão geométrica; 
Matrizes 
 
3º trimestre 
 
Determinantes, Sistemas 
Lineares 
Análise Combinatória e 
Probabilidade 

− Compreender o caráter 
aleatório e não 
determinista dos 
fenômenos naturais e 
sociais e utilizar 
instrumentos adequados 
para medidas, 
determinação de amostras 
e cálculo de 
probabilidades;  

− Compreender conceitos, 
procedimentos e 
estratégias matemáticas e 
aplicá-las a situações 
diversas no contexto das 
ciências e das tecnologias 
e das atividades 
cotidianas; 

− Entender o impacto das 
tecnologias associadas à 
Matemática na sua vida 
pessoal, nos processos de 
produção, no 
desenvolvimento do 
conhecimento e na vida 
social; 

− Aplicar as tecnologias 
associadas à Matemática 
na escola, no trabalho e 
em outros contextos 
relevantes para sua vida. 
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BIBLIOGRAFIA 
1. IEZZI, Gelson e Outros. Matemática: Ciência e aplicações. São Paulo: Atual. 
2. Paiva, Manoel. Matemática . São Paulo: Moderna. 
3. Dante, Luiz Roberto. Matemática. São Paulo. Ática. 
4. Giovanni, José Ruy; Bonjorno, Jose Roberto; Giovanni Junior, Jose Ruy. 
Matemática Completa: ensino médio. Sao Paulo. FTD 

− Compreender o 
caráter aleatório e não 
determinista dos 
fenômenos naturais e 
sociais e utilizar 
instrumentos 
adequados para 
medidas, 
determinação de 
amostras e cálculo de 
probabilidades;  

− Compreender 
conceitos, 
procedimentos e 
estratégias 
matemáticas e aplicá-
las a situações 
diversas no contexto 
das ciências e das 
tecnologias e das 
atividades cotidianas; 

− Entender o impacto 
das tecnologias 
associadas à 
Matemática na sua 
vida pessoal, nos 
processos de 
produção, no 
desenvolvimento do 
conhecimento e na 
vida social; 

− Aplicar as tecnologias 
associadas à 
Matemática na escola, 
no trabalho e em 
outros contextos 
relevantes para sua 
vida. 

 

− representados em 
gráficos, diagramas ou 
expressões algébricas, 
realizando previsão de 
tendências, 
extrapolações, 
interpolações, 
interpretações;  

− Identificar, representar 
e utilizar o 
conhecimento 
geométrico para o 
geométrico para o 
aperfeiçoamento da 
leitura, da 
compreensão e da 
ação sobre a 
realidade; 
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MATEMÁTICA 
Serie 3ª 
Área de Conhecimento Ciências da natureza 
Carga Horária 
Trimestral 

111 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.Conhecer as razões trigonométricas e resolver problemas. Reconhecer 
e representar graficamente as funções trigonométricas. Utilizar gráficos para 
representar modelos do cotidiano. 

EMENTA:Geometria Espacial (prisma, Cilindros, Cones e Pirâmides); Geometria 
Analítica; Trignómetria no triangulo retângulo; Lei dos Senos e Cossenos. 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 

− Compreender a 
Matemática como 
fruto de construções 
humanas, 
entendendo como 
ela se desenvolveu 
ao longo dos anos, 
relacionando o 
desenvolvimento 
científico com a 
transformação da 
sociedade; 

− Analisar 
qualitativamente 
dados quantitativos, 
representados 
gráfica ou 
algebricamente, 
relacionados a 
contextos 
socioeconômicos, 
científicos ou 
cotidianos; 
Identificar, analisar 
e aplicar 
conhecimentos 
sobre valores de 
variáveis,  

 

. 

1º trimestre 
Geometria Espacial 
(Prisma). 
Geometria Espacial 
(Cilindros, Cones). 
Pirâmides. 
2º trimestre 
Geometria Analítica: 
Distância entre dois pontos, 
Ponto Médio. 
Geometria Analítica: 
Condição de alinhamento. 
Trigonometria no triangulo 
retângulo. Conceitos 
trigonométricos básicos. 
Revolução de 
triângulosquaisquer (Lei 
dos senos e cossenos). 
3º trimestre 
Juro de Cheque especial; 
Saldo Médio; Taxas; 
Desconto Comercial; 
DescontoRacional Simples. 
Títulos Equivalentes. 
Números complexos. 
 
 

− Compreender o caráter 
aleatório e não 
determinista dos 
fenômenos naturais e 
sociais e utilizar 
instrumentos adequados 
para medidas, 
determinação de 
amostras e cálculo de 
probabilidades;  

− Compreender conceitos, 
procedimentos e 
estratégias matemáticas 
e aplicá-las a situações 
diversas no contexto 
das ciências e das 
tecnologias e das 
atividades cotidianas; 

− Entender o impacto das 
tecnologias associadas 
à Matemática na sua 
vida pessoal, nos 
processos de produção, 
no desenvolvimento do 
conhecimento e na vida 
social; 

− Aplicar as tecnologias 
associadas à 
Matemática na escola, 
no trabalho e em outros 
contextos relevantes 
para sua vida. 
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BIBLIOGRAFIA 
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rto. Matemática. São Paulo. Ática. 
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Matemática Completa: ensino médio. Sao Paulo. FTD 
 

− Compreender o 
caráter aleatório e não 
determinista dos 
fenômenos naturais e 
sociais e utilizar 
instrumentos 
adequados para 
medidas, 
determinação de 
amostras e cálculo de 
probabilidades;  

− Compreender 
conceitos, 
procedimentos e 
estratégias 
matemáticas e aplicá-
las a situações 
diversas no contexto 
das ciências e das 
tecnologias e das 
atividades cotidianas; 

− Entender o impacto 
das tecnologias 
associadas à 
Matemática na sua 
vida pessoal, nos 
processos de 
produção, no 
desenvolvimento do 
conhecimento e na 
vida social; 

− Aplicar as tecnologias 
associadas à 
Matemática na escola, 
no trabalho e em 
outros contextos 
relevantes para sua 
vida. 

 

− representados em 
gráficos, diagramas 
ou expressões 
algébricas, realizando 
previsão de 
tendências, 
extrapolações, 
interpolações, 
interpretações; 

− Identificar, 
representar e utilizar 
o conhecimento 
geométrico para o 
geométrico para o 
aperfeiçoamento da 
leitura, da 
compreensão e da 
ação sobre a 
realidade; 
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MATEMÁTICA 
Serie 3ª 
Área de Conhecimento Ciências da natureza 

Carga Horária 
Trimestral 

111 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Compreender o caráter 
aleatório e não determinista 
dos fenômenos naturais e 
sociais e utilizar 
instrumentos adequados 
para medidas, 
determinação de amostras 
e cálculo de probabilidades;  

− Compreender conceitos, 
procedimentos e 
estratégias matemáticas e 
aplicá-las a situações 
diversas no contexto das 
ciências e das tecnologias e 
das atividades cotidianas; 

− Entender o impacto das 
tecnologias associadas à 
Matemática na sua vida 
pessoal, nos processos de 
produção, no 
desenvolvimento do 
conhecimento e na vida 
social; 

− Aplicar as tecnologias 
associadas à Matemática 
na escola, no trabalho e em 
outros contextos relevantes 
para sua vida. 

 

− Compreender a 
Matemática como fruto de 
construções humanas, 
entendendo como ela se 
desenvolveu ao longo dos 
anos, relacionando o 
desenvolvimento científico 
com a transformação da 
sociedade; 

− Analisar qualitativamente 
dados quantitativos, 
representados gráfica ou 
algebricamente, 
relacionados a contextos 
socioeconômicos, 
científicos ou cotidianos; 
Identificar, analisar e 
aplicar conhecimentos 
sobre valores de variáveis 

 

 

1º trimestre 
Geometria Analítica: Equação 
geral da reta e Equação reduzida. 
Geometria Analítica: Equação 
paramétrica e Segmentaria. 
2º trimestre 
Geometria Analítica: Posições 
relativas entre retas, 
circunferência. Geometria 
Analítica: As Cônicas. 
3º trimestre 
Trigonometria no triangulo 
retângulo. Conceitos 
trigonométricos básicos. 
Revolução de triângulos  
quaisquer (Lei dos senos e 
cossenos). 

OBJETIVO.Conhecer as razões trigonométricas e resolver problemas. Reconhecer 
e representar graficamente as funções trigonométricas. Utilizar gráficos para 
representar modelos do cotidiano. 

EMENTA:Geometria Espacial (prisma, Cilindros, Cones e Pirâmides); Geometria 
Analítica; Trignómetria no triangulo retângulo; Lei dos Senos e Cossenos. 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 

BIBLIOGRAFIA 
1. IEZZI, Gelson e Outros. Matemática: Ciência e aplicações. São Paulo: Atual. 
2. Paiva, Manoel. Matemática . São Paulo: Moderna. 
3. Dante, Luiz Robe 
rto. Matemática. São Paulo. Ática. 
4. Giovanni, José Ruy; Bonjorno, Jose Roberto; Giovanni Junior, Jose Ruy. 
Matemática Completa: ensino médio. Sao Paulo. FTD 
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HISTÓRIA 
Serie 1 ª 
Área de Conhecimento Ciências da natureza 

Carga Horária 
Trimestral 

74 h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.Estabelecer relações de continuidade, permanência, ruptura e transformação nos 
processos históricos; Identificar a história como processo histórico; Compreender a sociedade e 
suas transformações e os múltiplos fatores que nela intervêm. Produzir textos históricos, a partir de 
análise dos processos históricos estudados; Utilizar textos e estudos feitos para comparar 
problemáticas atuais e de outros momentos históricos. 

EMENTA:Pré-história; Antiguidade no Oriente Médio; Antiguidade Clássica; Idade Média. 
Os reinos germânicos; A Igreja e o Sacro Império; O feudalismo; A Europa em formação;  
O surgimento da vida urbana; O desenvolvimento do comércio; A transformação do 
feudalismo. 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 

− Produzir textos 
analíticos e 
interpretativos sobre 
os processos 
históricos, a partir das 
categorias e 
procedimentos 
próprios do discurso 
historiográfico. 

− Estabelecer relações 
entre 
continuidade/permanê
ncia e 
ruptura/transformação 
nos processos 
históricos. 

− Construir a identidade 
pessoal e social na 
dimensão histórica, a 
partir do 
reconhecimento do 
papel do indivíduo nos 
processos históricos 
simultaneamente 
como sujeito e como 
produto dos mesmos. 

1ºTrimestre 
 

Pré-história 
Antiguidade no Oriente Médio: 
Egito e Mesopotâmia 
Antiguidade Clássica: Grécia e 
Roma 
Idade Média: Transição do 
Mundo antigo para a Alta 
Idade Média. 
 

2º Trimestre 
 
Os reinos germânicos. 
06- A Igreja e o Sacro Império 
O feudalismo 
A Europa em formação. 
 

3º Trimestre 
 
O surgimento da vida urbana 
O desenvolvimento do 
comércio 
A transformação do 
feudalismo 
  

 

− Criticar, analisar e 
interpretar fontes 
documentais de 
natureza diversa, 
reconhecendo o papel 
das diferentes 
linguagens, dos 
diferentes agentes 
sociais e dos 
diferentes contextos 
envolvidos em sua 
produção. 

− Relativizar as diversas 
concepções de tempo 
e as diversas formas 
de periodização do 
tempo cronológico, 
reconhecendo-as 
como construções 
culturais e históricas. 

− Situar as diversas 
produções da cultura 
– as linguagens, as 
artes, a filosofia, a 
religião, as ciências, 
as tecnologias e 
outras manifestações 
sociais – nos 
contextos históricos 
de sua constituição e 
significação. 
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− Atuar sobre os 
processos de 
construção da 
memória social, 
partindo da critica 
dos diversos 
“lugares da 
memória” 
socialmente 
instituídos. 

− Comparar 
problemáticas 
atuais e de outros 
momentos 
históricos. 

 
 

− Situar os momentos 
históricos nos 
diversos ritmos da 
duração e nas 
relações de 
sucessão e/ou de 
simultaneidade. 

− Posicionar-se diante 
de fatos presentes a 
partir da 
interpretação de suas 
relações com o 
passado. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
ALVES, R. A alegria de ensinar. São Paulo: Ars Poetica, 1994. 
BRASIL. Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
Brasília, 23 de dezembro de 1996. 
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional da Educação. Parecer CEB 
n. 15/98.Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: MEC, 
1999. 
BRASIL. MEC. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Exame 
Nacional do Ensino Médio: Documento Básico. Brasília: o Instituto, 1999. 
MOTA, Myriam Becho e BRAICK, Patrícia Ramos. Historia: das cavernas ao 
terceiro milênio. Vol. 1. São Paulo: Moderna, 2008. 
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HISTÓRIA 
Serie 1 ª 
Área de Conhecimento Ciências Humanas  
Carga Horária 
Trimestral 

37h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.Estabelecer relações de continuidade, permanência, ruptura e 
transformação nos processos históricos; Identificar a história como processo 
histórico; Compreender a sociedade e suas transformações e os múltiplos fatores 
que nela intervêm. Produzir textos históricos, a partir de análise dos processos 
históricos estudados; Utilizar textos e estudos feitos para comparar problemáticas 

EMENTA:As sociedades modernas; O Renascimento; A Reforma Protestante; O 
Estado Absolutista; A expansão comercial e marítima; Mercantilismo; Iluminismo; 
Independência dos Estados Unidos; A Revolução Industrial; A Revolução Francesa; 
A civilização Industrial. 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 

− Criticar, analisar e 
interpretar fontes 
documentais de 
natureza diversa, 
reconhecendo o 
papel das diferentes 
linguagens, dos 
diferentes agentes 
sociais e dos 
diferentes contextos 
envolvidos em sua 
produção. 

− Relativizar as 
diversas concepções 
de tempo e as 
diversas formas de 
periodização do 
tempo cronológico, 
reconhecendo-as 
como construções 
culturais e históricas. 

− Situar as diversas 
produções da cultura 
– as linguagens, as 
artes, a filosofia, a 
religião, as ciências, 
as tecnologias e 
outras 
manifestações 
sociais – nos 
contextos históricos 
de sua constituição 
e significação. 

 

1º Trimestre 
 

As sociedades modernas 
O Renascimento 
A Reforma Protestante 
O Estado Absolutista 
 

2º Trimestre 
 
A expansão comercial e 
marítima 
Mercantilismo 
Iluminismo 
Independência dos 
Estados Unidos 
 

3º Trimestre 
 
A Revolução Industrial 
A Revolução Francesa 
A civilização Industrial 
 

− Produzir textos 
analíticos e 
interpretativos sobre 
os processos 
históricos, a partir das 
categorias e 
procedimentos 
próprios do discurso 
historiográfico. 

− Estabelecer relações 
entre 
continuidade/permanê
ncia e 
ruptura/transformação 
nos processos 
históricos. 

− Construir a identidade 
pessoal e social na 
dimensão histórica, a 
partir do 
reconhecimento do 
papel do indivíduo nos 
processos históricos 
simultaneamente 
como sujeito e como 
produto dos mesmos. 
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− Atuar sobre os 
processos de 
construção da 
memória social, 
partindo da critica 
dos diversos “lugares 
da memória” 
socialmente 
instituídos. 

− Comparar 
problemáticas atuais 
e de outros 
momentos históricos. 

 
 

− Situar os momentos 
históricos nos 
diversos ritmos da 
duração e nas 
relações de 
sucessão e/ou de 
simultaneidade. 

− Posicionar-se diante 
de fatos presentes a 
partir da 
interpretação de 
suas relações com o 
passado. 
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HISTÓRIA 
Serie 2 ª 
Área de Conhecimento Ciências Humanas  

Carga Horária 
Trimestral 

37h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.Estabelecer relações de continuidade, permanência, ruptura e 
transformação nos processos históricos; Identificar a história como processo 
histórico; Compreender a sociedade e suas transformações e os múltiplos fatores 
que nela intervêm. Produzir textos históricos, a partir de análise dos processos 
históricos estudados; Utilizar textos e estudos feitos para comparar problemáticas 

EMENTA: 
Brasil Colônia; Brasil Independente; Brasil Republicano. 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 

− .Criticar, analisar e 
interpretar fontes 
documentais de 
natureza diversa, 
reconhecendo o 
papel das diferentes 
linguagens, dos 
diferentes agentes 
sociais e dos 
diferentes contextos 
envolvidos em sua 
produção. 

− Relativizar as 
diversas concepções 
de tempo e as 
diversas formas de 
periodização do 
tempo cronológico, 
reconhecendo-as 
como construções 
culturais e históricas. 

− Situar as diversas 
produções da cultura 
– as linguagens, as 
artes, a filosofia, a 
religião, as ciências, 
as tecnologias e 
outras 
manifestações 
sociais – nos 
contextos históricos 
de sua constituição 
e significação. 

 

 

1º Trimestre 
Brasil Colônia. 
- O período pré-colonial 
- A economia açucareira 
- A formação da sociedade 
brasileira 
- A mineração 
- Os movimentos de 
independência  
 

2º Trimestre 
 

Brasil Independente 
- O Primeiro reinado 
- O Período Regencial 
- O Segundo Reinado  
 

3º Trimestre 
 

Brasil Republicano 
- A República brasileira 
- A república do café-com-
leite 
- Os movimentos sociais na 
Primeira República 
 

− Produzir textos 
analíticos e 
interpretativos sobre 
os processos 
históricos, a partir das 
categorias e 
procedimentos 
próprios do discurso 
historiográfico. 

− Estabelecer relações 
entre 
continuidade/perman
ência e 
ruptura/transformação 
nos processos 
históricos. 

− Construir a identidade 
pessoal e social na 
dimensão histórica, a 
partir do 
reconhecimento do 
papel do indivíduo 
nos processos 
históricos 
simultaneamente 
como sujeito e como 
produto dos mesmos. 
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ALVES, R. A alegria de ensinar. São Paulo: Ars Poetica, 1994. 
BRASIL. Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 23 
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BRASIL. MEC. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Exame 
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MOTA, Myriam Becho e BRAICK, Patrícia Ramos. Historia: das cavernas ao 
terceiro milênio. Vol. 1. São Paulo: Moderna, 2008. 
 

− Atuar sobre os 
processos de 
construção da 
memória social, 
partindo da critica dos 
diversos “lugares da 
memória” socialmente 
instituídos. 

− Comparar 
problemáticas atuais 
e de outros 
momentos históricos. 

 
 

 

− Situar os 
momentos 
históricos nos 
diversos ritmos da 
duração e nas 
relações de 
sucessão e/ou de 
simultaneidade. 

− Posicionar-se 
diante de fatos 
presentes a partir 
da interpretação de 
suas relações com 
o passado. 
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HISTÓRIA 
Serie 3ª 
Área de Conhecimento Ciências Humanas  

Carga Horária 
Trimestral 

74h 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS 
 

BASES TECNOLOGICAS 
 

− Produzir textos analíticos e 
interpretativos sobre os 
processos históricos, a 
partir das categorias e 
procedimentos próprios do 
discurso historiográfico. 

− Estabelecer relações entre 
continuidade/permanência 
e ruptura/transformação 
nos processos históricos. 

− Construir a identidade 
pessoal e social na 
dimensão histórica, a partir 
do reconhecimento do 
papel do indivíduo nos 
processos históricos 
simultaneamente como 
sujeito e como produto dos 
mesmos. 

 

− Criticar, analisar e 
interpretar fontes 
documentais de 
natureza diversa, 
reconhecendo o 
papel das diferentes 
linguagens, dos 
diferentes agentes 
sociais e dos 
diferentes contextos 
envolvidos em sua 
produção. 

− Relativizar as 
diversas concepções 
de tempo e as 
diversas formas de 
periodização do 
tempo cronológico, 
reconhecendo-as 
como construções 
culturais e históricas. 

− Situar as diversas 
produções da cultura 
– as linguagens, as 
artes, a filosofia, a 
religião, as ciências, 
as tecnologias e 
outras manifestações 
sociais – nos 
contextos históricos 
de sua constituição e 
significação. 

1º trimestre 
Vilas e Cidades; Escrita; 
Civilização Greco - Romana. 
2º trimestre 
Idade média Ocidental, 
feudalismo, Guerra Religiosa, 
Heresias, Renascimento. 
3º trimestre 
Brasil Colonial: ciclo do açúcar, 
mineração, invasões 
Holandesas, Os Jesuítas. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO. Estabelecer relações de continuidade, permanência, ruptura e 
transformação nos processos históricos; Identificar a história como processo 
histórico; Compreender a sociedade e suas transformações e os múltiplos fatores 
que nela intervêm. Produzir textos históricos, a partir de análise dos processos 
históricos estudados; Utilizar textos e estudos feitos para comparar problemáticas 

EMENTA: Brasil Colônia; Brasil Independente; Brasil Republicano. 

BIBLIOGRAFIA:  ALVES, R. A alegria de ensinar. São Paulo: Ars Poetica, 1994. 
BRASIL. Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 23 de dezembro de 1996. 
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional da Educação. Parecer CEB n. 15/98.Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio. 
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HISTÓRIA 
Serie 4ª 
Área de Conhecimento Ciências Humanas  

Carga Horária 
Trimestral 

74h 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS 
 

BASES TECNOLOGICAS 
 

− Produzir textos analíticos 
e interpretativos sobre os 
processos históricos, a 
partir das categorias e 
procedimentos próprios 
do discurso 
historiográfico. 

− Estabelecer relações 
entre 
continuidade/permanênci
a e 
ruptura/transformação 
nos processos históricos. 

− Construir a identidade 
pessoal e social na 
dimensão histórica, a 
partir do reconhecimento 
do papel do indivíduo 
nos processos históricos 
simultaneamente como 
sujeito e como produto 
dos mesmos. 

 

− Criticar, analisar e 
interpretar fontes 
documentais de 
natureza diversa, 
reconhecendo o 
papel das diferentes 
linguagens, dos 
diferentes agentes 
sociais e dos 
diferentes contextos 
envolvidos em sua 
produção. 

− Relativizar as 
diversas concepções 
de tempo e as 
diversas formas de 
periodização do 
tempo cronológico, 
reconhecendo-as 
como construções 
culturais e históricas. 

− Situar as diversas 
produções da cultura 
– as linguagens, as 
artes, a filosofia, a 
religião, as ciências, 
as tecnologias e 
outras manifestações 
sociais – nos 
contextos históricos 
de sua constituição e 
significação. 

−  

1º trimestre: Revolução 
Francesa: Iluminismo, Antigo 
Regime; Republica Francesa; 
Período Neopolitico. 
2º trimestre: Brasil Império: 
Governo Dom Pedro I, 
Regência; Governo Dom 
Pedro II 
3º trimestre: Imperialismo; 
Grande Guerra. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.Estabelecer relações de continuidade, permanência, ruptura e 
transformação nos processos históricos; Identificar a história como processo 
histórico; Compreender a sociedade e suas transformações e os múltiplos fatores 
que nela intervêm. Produzir textos históricos, a partir de análise dos processos 
históricos estudados; Utilizar textos e estudos feitos para comparar problemáticas 

EMENTA:    Brasil Colônia; Brasil Independente; Brasil Republicano. 

BIBLIOGRAFIA: 
ALVES, R. A alegria de ensinar. São Paulo: Ars Poetica, 1994. 
BRASIL. Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 23 de dezembro de 1996. 
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional da Educação. Parecer CEB n. 15/98.Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio. 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 
curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: MEC, 1999. 
BRASIL. MEC. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Exame Nacional do Ensino Médio: 
Documento Básico. Brasília: o Instituto, 1999. 

MOTA, Myriam Becho e BRAICK, Patrícia Ramos. Historia: das cavernas ao terceiro 
milênio. Vol. 1. São Paulo: Moderna, 2008. 
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GEOGRAFIA 
Serie 1 ª 
Área de Conhecimento Ciências Humanas  

Carga Horária 
Trimestral 

74h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO. Permitir que alunos, tenham acesso a conhecimento de ordem 
espacial fundamentais para o entendimento dos acontecimentos mundiais, 
nacionais e, sobretudo, do lugar onde vivem, com base em conceitos e categorias 
essenciais da ciência geográfica, como lugar, paisagem, região, território e espaço 
geográfico, e em noções e conceitos cartográficos, que fornecerão instrumentos 
necessário para compreender fatos sociais, fenômenos naturais e suas inter-

EMENTA:Geo-história e Geocartografia; Geoeconomia; Geopolítica; Geofísica; 
Geografia do Brasil. 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 

− Posicionar-se diante de 
fatos presentes a partir da 
interpretação de suas 
relações com o passado. 
Ler, analisar e 
interpretar os códigos 
específicos da 
Geografia (mapas, 
gráficos, tabelas etc.), 
considerando-os como 
elementos de 
representação de fatos 
e fenômenos espaciais 
e/ou especializados. 
Selecionar e elaborar 
esquemas de 
investigação que 
desenvolvam a 
observação dos 
processos de formação 
e transformação dos 
territórios, tendo e vista 
as relações de trabalho, 
a incorporação de 
técnicas e tecnologias e 
o estabelecimento de 
redes sociais. 
 

 

− Reconhecer e aplicar o 
uso das escalas 
cartográfica e geográfica, 
como formas de 
organizar e conhecer a 
localização, distribuição e 
frequência dos 
fenômenos naturais e 
humanos. 

− Reconhecer os 
fenômenos espaciais a 
partir da seleção, 
comparação e 
interpretação, 
identificando as 
singularidades ou 
generalidades de cada 
lugar, paisagem ou 
território. 

− Analisar e comparar, 
interdisciplinarmente, as 
relações entre 
preservação e 
degradação da vida no 
planeta, tendo em vista o 
conhecimento da sua 
dinâmica e a 
mundialização dos 
fenômenos culturais, 
econômicos, tecnológicos 
e políticos que incidem 
sobre a natureza, nas 
diferentes escalas – local, 
regional, nacional e 
global 

1º Trimestre 
Geo-história e Geocartografia 
- Uma breve história da 
geografia 
- A geografia atual - suas 
divisões 
- Campos de atuação e 
importância  
- Renovação no ensino 
- Os mapas 
- Localização absoluta e 
localização relativa 
- As projeções cartográficas 
- Interpretação de mapas  
2º Trimestre 
Geoeconomia 
- Indústria e produção do 
espaço geográfico 
- Setor terciário - ensino e 
pesquisa 
- Setor terciário – comércio 
- Setor terciário – turismo 
- Setor primário – Agricultura e 
alimentação 
- Setor primário – Sistemas 
agrários e agros sistemas 
Geopolítica 
- O estado e a produção do 
espaço 
- A nova ordem mundial 
- Globalização e mercados 
regionais 
- Poderio econômico – militar e 
organizações internacionais 
 - Desigualdades 
internacionais, máfias e 
terrorismo. 
 
 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:  
AYOADE, J.O. Introdução à Climatologia para os Trópicos, 2ªed., R. Janeiro:Bertrand, 
1988.  -CONTI, Jose Bueno,; FURLAN, Sueli Angelo;  
SCARLATO, Francisco. Clima e meio ambiente. 5.ed. São Paulo: Atual, 1998. 88 p.- 
CUADRAT, José Maria; PITA, M. Fernanda. Climatologia. 3. ed. Madri: Cátedra,2004.496p.  
GERARDI, Lúcia H. de Oliveira & MENDES, Iandara A. (org). Teoria, técnica, espaços e 
atividades. Temas da Geografia contemporânea. R. Claro: Ageteo, Unesp, 2001.  
MOTA, Fernando S. Meteorologia agrícola. São Paulo: Nobel, 1983.  
NIMER, Edmon Climatologia do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1979.   
RODRIGUEZ, J.M.M., SILVA, E.V. & CAVALCANTI, A.T. B. Geoecologia das paisagens. 
Uma visão geossistêmica da análise ambiental Fortaleza, /Ed. UFC, 2004. (Cópia no Xerox 
da FAED). STRAHLER, A. N.; STRAHLER, A.Geografia Física, 3ª ed. Barcelona: Omega, 
2000.  
TUBELIS, Antônio & NASCIMENTO, Fernando J. L. Meteorologia descritiva. Fundamentos 
e aplicações brasileiras. São Paulo: Nobel, 1984.  
WALTER, Heinrich. Vegetação e zonas climáticas. Tratado de ecologia global. São Paulo: 
EPU, 1986. 

− Compreender e 
aplicar no cotidiano 
os conceitos 
básicos da 
Geografia. 

− Identificar, analisar 
e avaliar o impacto 
das transformações 
naturais, sociais, 
econômicas, 
culturais e políticas 
no seu “lugar-
mundo”, 
comparando, 
analisando e 
sintetizando a 
densidade das 
relações e 
transformações que 
tornam concretas e 
vividas a realidade. 

Reconhecer na aparência 
das formas visíveis e 
concretas do espaço 
geográfico atual a sua 
essência, ou seja, os 
processos históricos, 
construídos em diferentes 
tempos, e os processos 
contemporâneos, conjunto 
de práticas dos diferentes 
agentes, que resultam em 
profundas mudanças na 
organização e no conteúdo 
do espaço. 

3º TRIMESTRE 
Geofísica 
 - O sistema físico da 
terra 
 - A litosfera – o relevo 
 - A atmosfera – o clima 
 - Hidrosfera 
 - Biosfera 
 - Impactos ambientais 
da sociedade moderna. 
 Geografia do Brasil 
 - Geoeconomia do 
Brasil 
 - A formação territorial 
do Brasil 
 - Industrialização do 
Brasil 
 - Urbanização no Brasil 
 - Agropecuária do 
Brasil 
 - Fontes de energia no 
Brasil 
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GEOGRAFIA 
Serie 2 ª 
Área de Conhecimento Ciências Humanas  

Carga Horária 
Trimestral 

74h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO. Permitir que alunos, tenham acesso a conhecimento de ordem 
espacial fundamentais para o entendimento dos acontecimentos mundiais, 
nacionais e, sobretudo, do lugar onde vivem, com base em conceitos e 
categorias essenciais da ciência geográfica, como lugar, paisagem, região, 
território e espaço geográfico, e em noções e conceitos cartográficos, que 
fornecerãoinstrumentos necessário para compreender fatos sociais, fenômenos 

EMENTA:Cidades e o fenômeno da Urbanização; Fome; Mercado de produtos 
agrícolas; Problemas ambientais no campo; atividade industrial e modernização 
do campo; êxodo Rural; Região geoeconômica do nordeste, sertão e seu 
potencial; Centro sul ; Amazônia. 
HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES  
TECNOLOGICAS 
 

− Posicionar-se diante 
de fatos presentes a 
partir da interpretação 
de suas relações com 
o passado. 

− Ler, analisar e 
interpretar os códigos 
específicos da 
Geografia (mapas 
gráficos, tabelas etc.), 
considerando-os 
como elementos de 
representação de 
fatos e fenômenos 
espaciais e/ou 
espacializados.  

− Selecionar e elaborar 
esquemas de 
investigação que 
desenvolvam a 
observação dos 
processos de 
formação e 
transformação dos 
territórios, tendo e 
vista as relações de 
trabalho, a 
incorporação de 
técnicas e tecnologias 
e o estabelecimento 
de redes sociais. 
 

− Reconhecer e aplicar 
o uso das escalas 
cartográfica e 
geográfica, como 
formas de organizar e 
conhecer a 
localização, 
distribuição e 
frequência dos 
fenômenos naturais e 
humanos. 

− Reconhecer os 
fenômenos espaciais a 
partir da seleção, 
comparação e 
interpretação, 
identificando as 
singularidades ou 
generalidades de cada 
lugar, paisagem ou 
território. 

− Analisar e comparar, 
interdisciplinarmente, 
as relações entre 
preservação e 
degradação da vida no 
planeta, tendo em 
vista o conhecimento 
da sua dinâmica e a 
mundialização dos 
fenômenos culturais,  

1º Trimestre 
O território brasileiro e seu 
povoamento. 
- Construção do Brasil. 
- Os aspectos da colonização 
- A concentração industrial 
em São Paulo. 
- A modernização da 
agropecuária. 
- Estrutura fundiária e a 
reforma agrária 
- Principais fontes de 
energia. 
Crescimento populacional 
no Brasil. 
- Crescimento natural ou 
vegetativo. 
- A população brasileira e 
atividades econômicas. 
- Estrutura etária da 
população 
- Etnias no Brasil. 
- Migrações no Brasil. 
- Preconceitos na população 
brasileira. 
 

2ºTrimestre 
Estrutura geológica do 
Relevo brasileiro 
- Climas do Brasil 
- Hidrografia do Brasil 
- Paisagens vegetais no 
Brasil 
- Domínios morfo climáticos 
do Brasil 
 . 
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AYOADE, J.O. Introdução à Climatologia para os Trópicos, 2ªed., R. 
Janeiro:Bertrand, 1988.  -CONTI, Jose Bueno,; FURLAN, Sueli Angelo;  
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Fundamentos e aplicações brasileiras. São Paulo: Nobel, 1984.  
WALTER, Heinrich. Vegetação e zonas climáticas. Tratado de ecologia global. 
São Paulo: EPU, 1986. 

− Compreender e aplicar 
no cotidiano os 
conceitos básicos da 
Geografia. 

− Identificar, analisar e 
avaliar o impacto das 
transformações 
naturais, sociais, 
econômicas, culturais 
e políticas no seu 
“lugar-mundo”, 
comparando, 
analisando e 
sintetizando a 
densidade das 
relações e 
transformações que 
tornam concreta e 
vivida a realidade. 

  
 

econômicos, 
tecnológicos e 
políticos que 
incidem sobre a 
natureza, nas 
diferentes escalas  
local, regional, 
nacional e global 
 
- Reconhecer na 
aparência das 
formas visíveis e 
concretas do 
espaço geográfico 
atual a sua 
essência, ou seja, 
os processos 
históricos, 
construídos em 
diferentes tempos, 
e os processos 
contemporâneos, 
conjunto de 
práticas dos 
diferentes agentes, 
que resultam em 
profundas 
mudanças na 
organização e no 
conteúdo do 
espaço. 

- Problemas 
ambientais do Brasil 
 - Divisão regional do 
Brasil 
 - Formação territorial 
e regionalização. 
 - Nordeste, Centro Sul, 
Amazônia - 
Disparidades 
 
 
3ºTrimestre 
 
 Brasil: país 
subdesenvolvido 
industrializado 
 - O mercado de 
consumo interno 
 - A organização do 
espaço geográfico 
brasileiro 
 - As redes de 
transportes 
 - Formação histórico-
territorial e 
regionalização 
 - Análise do censo e o 
envelhecimento da 
população brasileira 
mundial. 
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GEOGRAFIA 
Serie 3 ª 
Área de Conhecimento Ciências Humanas 
Carga Horária 
Trimestral 

37 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO. Permitir que alunos, tenham acesso a conhecimento de ordem 
espacial fundamentais para o entendimento dos acontecimentos mundiais, 
nacionais e, sobretudo, do lugar onde vivem, com base em conceitos e 
categorias essenciais da ciência geográfica, como lugar, paisagem, região, 
território e espaço geográfico, e em noções e conceitos cartográficos, que 
fornecerãoinstrumentos necessário para compreender fatos sociais, fenômenos 

EMENTA:Domínio morfoclimático brasileiro; Brasil; EUA; Problemas Ambientais 
no mundo; Ilha de calor; As grandes paisagens naturais do globo terrestre; 
Revisão. 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES 
TECNOLOGICAS 

− Reconhecer e aplicar 
o uso das escalas 
cartográfica e 
geográfica, como 
formas de organizar e 
conhecer a 
localização, 
distribuição e 
frequência dos 
fenômenos naturais e 
humanos. 

− Reconhecer os 
fenômenos espaciais a 
partir da seleção, 
comparação e 
interpretação, 
identificando as 
singularidades ou 
generalidades de cada 
lugar, paisagem ou 
território. 

− Analisar e comparar, 
interdisciplinarmente, 
as relações entre 
preservação e 
degradação da vida no 
planeta, tendo em 
vista o conhecimento 
da sua dinâmica e a 
mundialização dos 
fenômenos culturais, 
escalas – local,  

1º Trimestre 
Domínio morfoclimático 
brasileiro 
- Domínio Amazônico, da 
Caatinga, do Cerrado, do 
Pantanal e da Mata Atlântica. 
Brasil 
- País industrializado do 
terceiro mundo 
- A distribuição espacial da 
indústria 
- O atual quatro político e 
econômico do Brasil frente ao 
processo de globalização. 
EUA 
- Aspectos gerais. 
- Relevo hidrografia, 
clima,aproveitamento 
econômico 
- Expansão terrestre, marítima 
e mundial 
2º trimestre 
Problemas Ambientais no 
mundo 
- O que é poluição 
- Revolução industrial e a 
poluição 
- A poluição das águas 
A poluição atmosférica 
- Os problemas ambientais 
Urbanos 
Ilha de calor 
- Inversão térmica 
- Efeito estufa  
- O ecossistemas 
- Cadeia alimentar 
- Ecologia 

− Posicionar-se diante de 
fatos presentes a partir 
da interpretação de 
suas relações com o 
passado. 

− Ler, analisar e 
interpretar os códigos 
específicos da 
Geografia (mapas, 
gráficos, tabelas etc.), 
considerando-os como 
elementos de 
representação de fatos 
e fenômenos espaciais 
e/ou espacializados.  

− Selecionar e elaborar 
esquemas de 
investigação que 
desenvolvam a 
observação dos 
processos de formação 
e transformação dos 
territórios, tendo e vista 
as relações de trabalho, 
a incorporação de 
técnicas e tecnologias e 
o estabelecimento de 
redes sociais. 
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− Compreender e 
aplicar no cotidiano os 
conceitos básicos da 
Geografia. 

− Identificar, analisar e 
avaliar o impacto das 
transformações 
naturais, sociais, 
econômicas, culturais 
e políticas no seu 
“lugar-mundo”, 
comparando, 
analisando e 
sintetizando a 
densidade das 
relações e 
transformações que 
tornam concreta e 
vivida a realidade. 
 

 

− regional, nacional e 
global. 

Reconhecer na 
aparência das formas 
visíveis e concretas do 
espaço geográfico atual 
a sua essência, ou seja, 
os processos históricos, 
construídos em 
diferentes tempos, e os 
processos 
contemporâneos, 
conjunto de práticas dos 
diferentes agentes, que 
resultam em profundas 
mudanças na 
organização e no 
conteúdo do espaço. 

3º Trimestre 
As grandes paisagens 
naturais do globo 
terrestre 
- As zonas polares 
- Os desertos 
- O processo de 
desertificação 
- As altas montanhas 
- As regiões temperadas 
- As áreas tropicais 
- As modificações na 
cobertura vegetal 
Revisão 
- Brasil e a Globalização 
- As disparidades Norte / sul 
- Conflitos atuais 
- EUA como polícia do 
mundo 
- Teoria do Crescimento 
populacional e seus 
problemas 
Atualidades 
- Fatos que deverão 
envolver o vestibular e o 
ENEM. 

Bibliografia:  
AYOADE, J.O. Introdução à Climatologia para os Trópicos, 2ªed., R. 
Janeiro:Bertrand, 1988.  -CONTI, Jose Bueno,; FURLAN, Sueli Angelo;  
SCARLATO, Francisco. Clima e meio ambiente. 5.ed. São Paulo: Atual, 1998. 88 p.- 
CUADRAT, José Maria; PITA, M. Fernanda. Climatologia. 3. ed. Madri: 
Cátedra,2004.496p.  GERARDI, Lúcia H. de Oliveira & MENDES, Iandara A. (org). 
Teoria, técnica, espaços e atividades. Temas da Geografia contemporânea. R. 
Claro: Ageteo, Unesp, 2001.  
MOTA, Fernando S. Meteorologia agrícola. São Paulo: Nobel, 1983.  
NIMER, Edmon Climatologia do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1979.   
RODRIGUEZ, J.M.M., SILVA, E.V. & CAVALCANTI, A.T. B. Geoecologia das 
paisagens. Uma visão geossistêmica da análise ambiental Fortaleza, /Ed. UFC, 
2004. (Cópia no Xerox da FAED). STRAHLER, A. N.; STRAHLER, A.Geografia 
Física, 3ª ed. Barcelona: Omega, 2000.  
TUBELIS, Antônio & NASCIMENTO, Fernando J. L. Meteorologia descritiva. 
Fundamentos e aplicações brasileiras. São Paulo: Nobel, 1984.  
WALTER, Heinrich. Vegetação e zonas climáticas. Tratado de ecologia global. São 
Paulo: EPU, 1986. 
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GEOGRAFIA 
Serie 4ª 
Área de Conhecimento Ciências Humanas  

Carga Horária 
Trimestral 

37h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Posicionar-se diante de 
fatos presentes a partir 
da interpretação de 
suas relações com o 
passado. 

− Ler, analisar e 
interpretar os códigos 
específicos da 
Geografia (mapas, 
gráficos, tabelas etc.), 
considerando-os como 
elementos de 
representação de fatos 
e fenômenos espaciais 
e/ou espacializados.  

Selecionar e elaborar 
esquemas de investigação 
que desenvolvam a 
observação dos processos 
de formação e 
transformação dos 
territórios, tendo e vista as 
relações de trabalho, a 
incorporação de técnicas e 
tecnologias e o 
estabelecimento de redes 
sociais. 

− Reconhecer e aplicar 
o uso das escalas 
cartográfico e 
geográfico, como 
formas de organizar e 
conhecer a 
localização, 
distribuição e 
frequência dos 
fenômenos naturais e 
humanos. 

− Reconhecer os 
fenômenos espaciais 
a partir da seleção, 
comparação e 
interpretação, 
identificando as 
singularidades ou 
generalidades de 
cada lugar, paisagem 
ou território. 

− Analisar e comparar, 
interdisciplinarmente, 
as relações entre 
preservação e 
degradação da vida 
no planeta, tendo em 
vista o conhecimento 
da sua dinâmica e a 
mundialização dos 
fenômenos culturais, 
escalas – local,  

 

1º trimestre 
Dinâmica climática: 
Definição de Atmosfera; 
tempos e clima; elementos e 
fatores climáticos; o clima no 
mundo e fenômenos 
climáticos. 
Formações dos vegetais e 
domínios morfoclimáticos: 
Definição de formação 
vegetal, ecossistema e 
bioma; paisagem em zonas 
polares, desérticas e 
temperadas; formações 
vegetais e domínios 
morfoclimaticos brasileiros; 
biodiversidade e biopirataria; 
desmatamento, 
desertificação e unidades de 
conservação. 
Recursos naturais: 
A importância dos recursos 
minerais no mundo e no 
Brasil; as duas maiores 
regiões mineradoras no país: 
Serra dos Carajás e 
Quadrilátero Ferrífero; 
extrativismo vegetal e 
recursos hídricos no Brasil. 
Fontes de energia: 
Fontes energéticas no mundo 
contemporâneo; classificação 
das fontes de energia; papel 
do petróleo na atualidade e 
sua geopolítica; programa 

OBJETIVO. Permitir que alunos, tenham acesso a conhecimento de ordem espacial 
fundamentais para o entendimento dos acontecimentos mundiais, nacionais e, 
sobretudo, do lugar onde vivem, com base em conceitos e categorias essenciais da 
ciência geográfica, como lugar, paisagem, região, território e espaço geográfico, e 
em noções e conceitos cartográficos, que fornecerão instrumentos necessário para 
compreender fatos sociais, fenômenos naturais e suas inter-relações. 

EMENTA: Geo-história e Geo cartografia; Geoeconomia; Geopolítica; Geofísica; 
Geografia do Brasil. 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
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nuclear brasileiro. 
Característica gerais da 
Industrialização: 
Classificação das industrias; 
distribuição espacial das 
industrias; características e 
sua distribuição espacial. 
2º trimestre   
A industrialização clássica 
I: Europa 
O processo de 
industrialização na Inglaterra 
e a industria inglesa hoje; 
industrialização na França e 
a industrial francesa hoje, a 
unificação alemã e a 
industrialização; as regiões 
industriais da Alemanha. 
A industrialização clássica 
II: Os Estados Unidos 
Formação territorial dos 
Estados unidos(EUA); 
processo de industrialização 
nos EUA; O papel das 
Inovações; a hegemonia dos 
EUA. 
A industrialização tardia I 
Ásia, América Latina e 
África: 
O desenvolvimento na era 
Meiji, o “milagre japonês” e 
as características da industria 
brasileira;os tigres asiáticos e 
a economia na índia; a 
industrialização na América 
Latina e na África. 
A industrialização tardia II 
Brasil: 
O estado na industrialização 
do Brasil e o processo de 
industrialização no governo 
Vargas; o desenvolvimento; 
empresas nacionais, 
multinacionais e estatais; 
diversificação industrial no 
Brasil. 
A industrialização na antiga 
União Soviética e na China: 
A industrialização e o 
planejamento estatal 
soviético; a dissolução da 
união Soviética e a Rússia 
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hoje; a revolução Chinesa; a 
modernização na china e a 
china de hoje. 
3º trimestre 
A população mundial: 
Teorias sobre densidade 
demográfica; o crescimento 
populacional no mundo; 
dinâmica e transição 
demográficas; estrutura da 
população, pirâmide etária e 
população economicamente 
ativa(PEA). 
A população brasileira 
Estrutura étnica do Brasil, 
envelhecimento da 
população, fatores de 
influencia sobre as taxas de 
fecundidade e natalidade; 
índice de desenvolvimento 
Humano(IDH); o IDH no 
Brasil. 
Migrações: 
Movimentos migratórios no 
mundo; imigração e 
xenofobia na Europa; os 
refugiados e a “migração de 
cérebros”; migração 
clandestina; ilegais nos 
Estados Unidos.  
Migrações no Brasil: 
O papel e a importância dos 
movimentos migratórios na 
historia brasileira; as 
migrações internas; as novas 
fronteiras populacionais e os 
movimentos imigratórios no 
Brasil; as migrações de 
fronteira entre o Brasil e 
outros paises. 
Mudanças no mundo de 
trabalho: 
O fordismo, o modelo 
japonês e as novas 
tecnologias no mundo do 
trabalho; informalidade no 
trabalho e terceirização de 
serviços; reestruturação do 
trabalho no Brasil e o 
desemprego estrutural e 
conjuntural; o trabalho das 
cooperativas. 
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Urbanização: 
Urbanização nos paises 
desenvolvidos; metrópoles, 
megalópoles, megacidades e 
cidades globais; problemas 
sociais nas cidades; 
problemas ambientais 
urbanos. 
Urbanização brasileira: 
Origens da urbanização 
brasileira e a rede urbana; 
metropolização no Brasil; 
urbanização e 
industrialização; problemas 
urbanos, sociais e 
ambientais. 
Os movimentos Sociais: 
Movimentos sociais nas 
cidades e no campo; o papel 
dos sindicatos; outros 
movimentos sociais: os 
atingidos por barragens e os  
remanescente quilombolas. 

  Obs.: Em 2012 o currículo 
mudou. Algumas séries que 
não teriam geografia em 
2011 passaram a ter em 
2012. 
Nos 3º trimestres muitos 
conceitos serão trabalhados 
como seminário 
Os estudos sobre população 
urbanização estão 
interligados, por isso a 
necessidade de serem 
trabalhados no mesmo 
trimestre. 

Bibliografia:  
AYOADE, J.O. Introdução à Climatologia para os Trópicos, 2ªed., R. Janeiro:Bertrand, 1988.  
-CONTI, Jose Bueno,; FURLAN, Sueli Angelo;  
SCARLATO, Francisco. Clima e meio ambiente. 5.ed. São Paulo: Atual, 1998. 88 p.- 
CUADRAT, José Maria; PITA, M. Fernanda. Climatologia. 3. ed. Madri: Cátedra,2004.496p.  
GERARDI, Lúcia H. de Oliveira & MENDES, Iandara A. (org). Teoria, técnica, espaços e 
atividades. Temas da Geografia contemporânea. R. Claro: Ageteo, Unesp, 2001.  
MOTA, Fernando S. Meteorologia agrícola. São Paulo: Nobel, 1983.  
NIMER, Edmon Climatologia do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1979.   
RODRIGUEZ, J.M.M., SILVA, E.V. & CAVALCANTI, A.T. B. Geoecologia das paisagens. 
Uma visão geossistêmica da análise ambiental Fortaleza, /Ed. UFC, 2004. (Cópia no Xerox 
da FAED). STRAHLER, A. N.; STRAHLER, A.Geografia Física, 3ª ed. Barcelona: Omega, 
2000.  
TUBELIS, Antônio & NASCIMENTO, Fernando J. L. Meteorologia descritiva. Fundamentos e 
aplicações brasileiras. São Paulo: Nobel, 1984.  
WALTER, Heinrich. Vegetação e zonas climáticas. Tratado de ecologia global. São Paulo: EPU, 1986. 
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FILOSOFIA 
Serie 1 ª 
Área de Conhecimento Ciências Humanas 

Carga Horária 
Trimestral 

37 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.Compreender que o conhecimento, com o uma construção social e 
histórica, implica uma visão crítica, comprometida e transformadora perante as 
diferentes formas de conhecimento.. 

EMENTA:Conhecimento do eu e o outro; Diferenças culturais; má distribuição de 
renda; violência; Ética Política; Mito e Senso Comum; Religião; Filosofia., arte;O 
mundo de trabalho no mercado globalizado; O desemprego: análise da sociedade 
capitalista; A vocação no mundo do Capital; neoliberalismo.Atitude filosófica;política, 
força e poder; formas do exercício do poder; ética, política e ideologia; aparelho 
ideológico; cidadania e participação; legitimidade; poder executivo, legislativo e 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

− Ler textos filosóficos 
de modo significativo. 

− Ler, de modo 
filosófico, textos de 
diferentes estruturas e 
registros. 

− Elaborar por escrito o 
que foi apropriado de 
modo reflexivo. 
 

 

. 
 
 
 

− Debater, tomando 
uma posição, 
defendendo-a 
argumentativamente 
e mudando de 
posição em face de 
argumentos mais 
consistentes. 

− Articular 
conhecimentos 
filosóficos e 
diferentes 
conteúdos e modos 
discursivos nas 
Ciências Naturais e 
Humanas, nas Artes 
e em outras 
produções culturais. 

− Contextualizar 
conhecimentos 
filosóficos, tanto no 
plano de sua origem 
específica, quanto 
em outros planos: o 
pessoal-biográfico; 
o entorno sócio-
político, histórico e 
cultural; o horizonte 
da sociedade 
científico-
tecnológica 

 

1º trimestre 
Conhecendo o eu, o outro e o 
mundo atual; A cultura: 
diferença entre o homem e o 
animal; Análise da realidade 
social; Pesquisa de campo: 
sistematização e apresentação. 
Análise de conjuntura; Modos 
de produção; Má distribuição de 
renda; 
Violência em foco. 
2º trimestre 
Ética Política. Conhecimento. 
Modos de conhecimento: Mito. 
Senso Comum.  Religião.  
Ciência.  Filosofia. Arte.  
Religião 
3º trimestre 
O mundo de trabalho no 
mercado globalizado; O 
desemprego: análise da 
sociedade capitalista; A 
vocação no mundo do Capital; 
Buscando alternativas para o 
trabalho no neoliberalismo. 
Atitude filosófica; processo do 
filosofar; política, força e poder; 
formas do exercício do poder; 
ética, política e ideologia; 
aparelho ideológico; cidadania 
e participação; legitimidade; 
poder executivo, legislativo e 
judiciário 
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BIBLIOGRAFIA 
 

ARANHA, Maria Lucia de A.; MARTINS, Maria Helena P. Temas de Filosofia. 2a 
ed. São Paulo, SP: Moderna, .1992 
CHAUI, Marilena de Souza. Convite à Filosofia. São Paulo, SP: Ática, 1994. 
GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia: romance da história da filosofia. São 
Paulo, SP: Cia das Letras, 1995. 
VERGEZ, André; HUISMAN, Denis. História dos filósofos ilustrada pelos textos. 
5a ed. Rio De Janeiro, RJ: Freitas Bastos, 1982. 
BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos 
clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
FERNANDES, Floristan. (org.) K. Marx, F. Engels: história.(coleção Grandes 
Cientistas Sociais). São Paulo: Atica.1984. 
ColeçãoOs pensadores. 
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FILOSOFIA 
Serie 2 ª 
Área de Conhecimento Ciências Humanas 

Carga Horária 
Trimestral 

37 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.: Identificar e estimular uma atitude ética e política no tocante a 
dignidade humana. 

EMENTA:Breve permear histórico da filosofia (Da Idade Antiga a Idade 
Contemporânea); Epistemologia; Ética, Temas afins da filosofia, As várias faces 
da ideologia, Cidadania e política; Trabalho e realização 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES 

− Debater, tomando 
uma posição, 
defendendo-a 
argumentativamente 
e mudando de 
posição em face de 
argumentos mais 
consistentes. 

− Articular 
conhecimentos 
filosóficos e 
diferentes conteúdos 
e modos discursivos 
nas Ciências 
Naturais e Humanas, 
nas Artes e em 
outras produções 
culturais. 

− Contextualizar 
conhecimentos 
filosóficos, tanto no 
plano de sua origem 
específica, quanto 
em outros planos: o 
pessoal-biográfico; o 
entorno sócio-
político, histórico e 
cultural; o horizonte 
da sociedade 
científico-tecnológica 

 

1º trimestre 
- Filosofia Política; o que é 
política; a origem; política e 
o cotidiano; a diferença 
política; a cidadania; o 
estado de direito; a 
participação política. 
- Atitude filosófica; análise 
histórica (poder, força e 
dominação); juventude e 
participação na política; 
políticas públicas para a 
juventude; moral e ética; 
condutos juvenis; juventude 
e o mundo do trabalho; 
questões da atualidade. 
2º trimestre 
- Ter ou não ter razão; a 
atividade racional e suas 
modalidades; razão intuitiva 
e razão discursiva; Intuição 
sensível ou empírica e 
intelectual; dedução, 
abdução, cogito cartesiano 
(intuição da essência e 
intuição de significação e 
valorativa; o realismo e o 
idealismo como formas de 
expressão do pensamento. 
- Ser humano e 
sensibilidade: conceitos: 
conceitos; percepção; 
dualismo corpo e 
alma;amor; desejo; 
eroticidade; amizade; 
caridade; solidariedade. 

− Ler textos filosóficos 
de modo significativo. 

− Ler, de modo 
filosófico, textos de 
diferentes estruturas e 
registros. 

− Elaborar por escrito o 
que foi apropriado de 
modo reflexivo. 
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Coleção Os pensadores. 

 
 

. 
 

 3º trimestre 
- Aplicabilidade: papéis 
sexuais e hierarquias de 
gêneros; auto-imagens; 
práticas sociais; 
delimitação de diferenças 
etárias; as manifestações 
da violência; psicologia, 
física doméstica e outras; 
individualismo e vida 
coletiva; 
- Ser humano: existência 
temporalidade; sentido: 
cordialidade, finitude, 
liberdade, natureza 
humana. Aplicabilidades: 
autenticidade, crises 
existenciais; determinismo 
e as condições da 
liberdade. - - Compromisso, 
projetos de vida, escolha 
profissional; moralidade 
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FILOSOFIA 
Serie 3 ª 

Área de Conhecimento Ciências Humanas 
Carga Horária 
Trimestral 

37 h 

OBJETIVO.Possibilitar a formação do pensamento e autoconhecimento na relação 
com o outro. 

EMENTA:Atitudes Filosóficas; Principais concepções sobre política; Filosofia 
antiga; Socrates e Sofistas; Romanos e a construção do príncipe; O Cristianismo; 
O ideal republicano;- Maquiavel e o Príncipe;- Estado de natureza, contrato social, 
estado civil. 
- Liberalismo e o fim do Antigo Regime; - A idéia de Revolução; - Questões atuais 
de política 
HABILIDADES COMPETÊNCIAS BASES 

− Debater, tomando 
uma posição, 
defendendo-a 
argumentativamente 
e mudando de 
posição em face de 
argumentos mais 
consistentes. 

− Articular 
conhecimentos 
filosóficos e 
diferentes conteúdos 
e modos discursivos 
nas Ciências 
Naturais e 
Humanas, nas Artes 
e em outras 
produções culturais. 

− Contextualizar 
conhecimentos 
filosóficos, tanto no 
plano de sua origem 
específica, quanto 
em outros planos: o 
pessoal-biográfico; o 
entorno sócio-
político, histórico e 
cultural; o horizonte 
da sociedade 
científico-tecnológica 

 

1º trimestre 
- A atitude filosófica 
- Definição de Filosofia 
- Principais campos e 
períodos da filosofia 
- O que é poder? 
- Principais concepções 
sobre política 
2º trimestre 
- Concepções de política 
na filosofia antiga 
- A Polis Grega 
- Sócrates e os Sofistas 
- Os Romanos e a 
construção do príncipe 
- O poder Teológico 
político: O Cristianismo 
3º trimestre 
- O ideal republicano 
- Maquiavel e o Príncipe 
- Estado de natureza, 
contrato social, estado 
civil. 
- Liberalismo e o fim do 
Antigo Regime 
- A idéia de Revolução 
- Questões atuais de 
política 
 

− Ler textos filosóficos 
de modo significativo. 

− Ler, de modo filosófico, 
textos de diferentes 
estruturas e registros. 

− Elaborar por escrito o 
que foi apropriado de 
modo reflexivo. 
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//ARANHA, Maria Lucia de A.; MARTINS, Maria Helena P. Temas de Filosofia. 2a 
ed. São Paulo, SP: Moderna, .1992 

// CHAUI, Marilena de Souza. Convite à Filosofia. São Paulo, SP: Ática, 
1994. 
//GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia: romance da história da 
filosofia. São 
Paulo, SP: Cia das Letras, 1995. 
 //VERGEZ, André; HUISMAN, Denis. História dos filósofos ilustrada 
pelos textos. //5a ed. Rio De Janeiro, RJ: Freitas Bastos, 1982. 
//BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política: a filosofia política e as 
lições dosclássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000./ 
/FERNANDES, Floristan. (org.) K. Marx, F. Engels: história.(coleção 
GrandesCientistas Sociais). São Paulo: Atica.1984. 
Coleção Os pensadores. 
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 SOCIOLOGIA 
Serie 1 ª 
Área de Conhecimento Ciências Humanas 

Carga Horária 
Trimestral 

37 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.Compreender o homem como sujeito social político e religioso.  
Interpretar os diversos discursos sobre os fenômenos sociais. Compreender o 
êxodo rural e suas conseqüências para o mundo moderno. 

EMENTA:Estudos das Sociologias; o processo da socialização; comunidades; 
mundo do trabalho; crítica a sociedade; indicadores sociais; contatos sociais; 
tipos de sociedade; êxodo rural; Estado; Sagrado e Profano; Sociedade e o 
Poder; história da sociedade e da dominação; democracia e produção. 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES 
TECNOLOGICAS 
 

− Produzir novos 
discursos sobre as 
diferentes realidades 
sociais, a partir das 
observações e 
reflexões realizadas. 

− Construir instrumentos 
para uma melhor 
compreensão da vida 
cotidiana, ampliando a 
“visão de mundo” e o 
“horizonte de 
expectativas”, nas 
relações interpessoais 
com os vários grupos 
sociais. 

− Construir uma visão 
mais critica da 
indústria cultural e dos 
meios de comunicação 
de massa, avaliando o 
papel ideológico do 
“marketing” enquanto 
estratégia de 
persuasão do 
consumidor e do 
próprio eleitor. 

− Identificar, analisar e 
comparar os diferentes 
discursos sobre a 
realidade: as 
explicações das 
Ciências Sociais, 
amparadas nos vários 
paradigmas teóricos, e 
as do senso comum. 

− Compreender e 
valorizar as diferentes 
manifestações culturais 
de etnias e segmentos 
sociais, agindo de 
modo a preservar o 
direito à diversidade, 
enquanto princípio 
estético, político e ético 
que supera conflitos e 
tensões do mundo 
atual. 

− Compreender as 
transformações no 
mundo do trabalho e o 
novo perfil de 
qualificação exigida, 
gerados por mudanças 
na ordem econômica. 

1º trimestre 
 
O estudo das 
sociologias; o processo 
da socialização; os 
clássicos e os 
contemporâneos da 
sociologia; comunidades 
minorias e violência; a 
formação econômica do 
país e o mundo do 
trabalho; análise crítica 
da sociedade; 
indicadores sociais.  
2º trimestre 
Vida social; socialização; 
contatos sociais; 
processos sociais; tipos 
de sociedade; êxodo 
rural;  
 
3º trimestre 
Sociedade e poder; 
formas e exercícios do 
poder; eleições ; história 
da sociedade e da 
dominação; democracia 
e produção. 
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BIBLIOGRAFIA 
DIRETRIZES CURRICULARES DE SOCIOLOGIA PARA O ENSINO MÉDIO. 
Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Educação, 
Superintendência de Educação. Versão preliminar, julho de 2006.  
BOBBIO, Norberto. As teorias das formas de governo. Brasília: UNB, 1985.  
BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: por uma teoria geral da 
política. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1990. BOSI, Alfredo. Cultura Brasileira: 
temas e situações. São Paulo: Ática, 1991. BOURDIEU, Pierre. A Miséria do 
Mundo. Petrópolis: Vozes, 2003.  
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que e folclore. São Paulo: Brasiliense, 1989.  
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A educação como cultura. São Paulo: Brasiliense, 
1985.  
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995.  
CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 
São Paulo: Cortez, 1990. 
 

Construir a identidade 
social e política, de modo a 
viabilizar o exercício da 
cidadania plena, no 
contexto do Estado de 
Direito, atuando para que 
haja, efetivamente, uma 
reciprocidade de direitos e 
deveres entre o poder 
público e o cidadão e 
também entre os diversos 
grupos. 

  



86 

 

SOCIOLOGIA 
Serie 2 ª 
Área de Conhecimento Ciências Humanas 

Carga Horária 
Trimestral 

37 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.Selecionar, relacionar e interpretar os diversos discursos sobre os 
fenômenos sociais.  Compreender o homem como um sujeito social que se 
constitui e se transforma ao mesmo tempo. Compreender o processo histórico da 
formação da sociedade 
EMENTA:As Ciências Sociais e seu papel na Sociedade; Contexto histórico e 
surgimento da Sociologia; Sociologia (formação) de Augusto Comte, Durkeim e os 
fatos sociais; 
Max Weber e a Ação Social, Karl Marx e Engels e as classes sociais;Conceitos 
sociológicos fundamentais;Sociologia brasileira e capixaba;Cultura e 
Sociedade/Ciência/Trabalho. Vida Social. Sociabilidade e socialização. Contatos 
sociais.  Processos sociais.  Tipos de sociedade.  Caracterização da sociedade 
atual.  O poder e o estado. O sagrado e profano.;Cultura e 
Sociedade/Ciência/Trabalho: Conceitos e Variações; O mundo do Trabalho; 
Evolução, formas, consequências, Mercado e salário; Taylorismo, Fordismo, 
Toytismo – influências da Globalização na restauração das relações sociais.Vida 
social: Sociedade comunitária e societária;  

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES 
TECNOLOGICAS 
 

− Produzir novos 
discursos sobre as 
diferentes realidades 
sociais, a partir das 
observações e 
reflexões realizadas. 

− Construir instrumentos 
para uma melhor 
compreensão da vida 
cotidiana, ampliando a 
“visão de mundo” e o 
“horizonte de 
expectativas”, nas 
relações interpessoais 
com os vários grupos 
sociais. 

− Construir uma visão 
mais critica da indústria 
cultural e dos meios de 
comunicação de 
massa, avaliando o 
papel ideológico do 
“marketing” enquanto 
estratégia de 
persuasão do 
consumidor e do 
próprio eleitor. 
 

 

− Identificar, analisar 
e comparar os 
diferentes discursos 
sobre a realidade: 
as explicações das 
Ciências Sociais, 
amparadas nos 
vários paradigmas 
teóricos, e as do 
senso comum. 

− Compreender e 
valorizar as 
diferentes 
manifestações 
culturais de etnias e 
segmentos sociais, 
agindo de modo a 
preservar o direito à 
diversidade, 
enquanto princípio 
estético, político e 
ético que supera 
conflitos e tensões 
do mundo atual. 

 

1º trimestre 
- As Ciências Sociais e seu 
papel na Sociedade; Contexto 
histórico e surgimento da 
Sociologia; Sociologia 
(formação) de Augusto Comte, 
Durkeim e os fatos sociais; 
Max Weber e a Ação Social, 
Karl Marx e Engels e as 
classes sociais;Conceitos 
sociológicos 
fundamentais;Sociologia 
brasileira e capixaba. 
2º trimestre 
- Cultura e 
Sociedade/Ciência/Trabalho. 
Vida Social. Sociabilidade e 
socialização. Contatos sociais.  
-Processos sociais.  Tipos de 
sociedade.  Êxodo rural.  
Caracterização da sociedade 
atual.  O poder e o estado. O 
sagrado e profano. 
- Transição do Autoritarismo 
para a Sociedade 
Democrática; Conceituação 
básica; Política, Partidos; 
Ideologia; Poder, Ética, 
Estado, Governo, Cidadania. 
Instituições Sociais; 
Movimentos Sociais; 
Juventude; Minorias; 
Violência. 
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BIBLIOGRAFIA 
DIRETRIZES CURRICULARES DE SOCIOLOGIA PARA O ENSINO MÉDIO. 
Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Educação, 
Superintendência de Educação. Versão preliminar, julho de 2006.  
BOBBIO, Norberto. As teorias das formas de governo. Brasília: UNB, 1985.  
BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: por uma teoria geral da política. 
Rio de janeiro: Paz e Terra, 1990. BOSI, Alfredo. Cultura Brasileira: temas e 
situações. São Paulo: Ática, 1991. BOURDIEU, Pierre. A Miséria do Mundo. 
Petrópolis: Vozes, 2003.  
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que e folclore. São Paulo: Brasiliense, 1989.  
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A educação como cultura. São Paulo: Brasiliense, 
1985.  
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995.  
CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. São 
Paulo: Cortez, 1990. 
 

Construir a identidade 
social e política, de modo 
a viabilizar o exercício da 
cidadania plena, no 
contexto do Estado de 
Direito, atuando para que 
haja, efetivamente, uma 
reciprocidade de direitos e 
deveres entre o poder 
público e o cidadão e 
também entre os diversos 
grupos. 
 

. 

Compreender as 
transformações no 
mundo do trabalho e o 
novo perfil de 
qualificação exigida, 
gerados por mudanças 
na ordem econômica 

3º trimestre 
- As Ciências Sociais e seu 
papel na 
Sociedade:Contexto histórico 
e surgimento da 
Sociologia;Sociologia 
(formação) de Augusto 
Comte, Durkeim e os fatos 
sociais;Max Weber e a Ação 
Social, Karl Marx e Engels e 
as classes sociais;Conceitos 
sociológicos 
fundamentais;Sociologia 
brasileira e capixaba. 
- Cultura e 
Sociedade/Ciência/Trabalho: 
Conceitos e Variações; O 
mundo do Trabalho; 
Evolução, formas, 
consequências, Mercado e 
salário; Taylorismo, 
Fordismo, Toytismo – 
influências da Globalização 
na restauração das relações 
sociais. 
- Vida social: Sociedade 
comunitária e societária; 
êxodo Rural; Problemas 
sociais; O poder e o Estado; 
O sagrado e o profano. 
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SOCIOLOGIA 
Serie 3 ª 
Área de Conhecimento Ciências Humanas 
Carga Horária 
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OBJETIVO.Selecionar, relacionar e interpretar os diversos discursos sobre os 
fenômenos sociais.  Compreender o homem como um sujeito social que se 
constitui e se transforma ao mesmo tempo. Compreender o processo histórico da 
formação da sociedade. 
EMENTA:Transição do Autoritarismo para a Sociedade Democrática: Conceituação 
básica; Política – Partidos; Ideologia – Poder – Ética – Estado – Governo 
Cidadania; Instituições Sociais;Movimentos Sociais: Juventude; Minorias; Violência; 
- O nascimento da sociologia - A sociologia de Emilie Durkheim;- A sociologia de 
Max Weber -- A teoria liberal - A teoria Marxista; A sociologia vem ao Brasil;- 
Desigualdade de várias ordens. 
- Participação política, direitos e democracia;- Violência, crime e justiça no Brasil 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

− Produzir novos 
discursos sobre as 
diferentes realidades 
sociais, a partir das 
observações e 
reflexões realizadas. 

− Construir instrumentos 
para uma melhor 
compreensão da vida 
cotidiana, ampliando a 
“visão de mundo” e o 
“horizonte de 
expectativas”, nas 
relações interpessoais 
com os vários grupos 
sociais. 

− Construir uma visão 
mais critica da 
indústria cultural e dos 
meios de comunicação 
de massa, avaliando o 
papel ideológico do 
“marketing” enquanto 
estratégia de 
persuasão do 
consumidor e do 
próprio eleitor. 

 

− Identificar, analisar e 
comparar os 
diferentes discursos 
sobre a realidade: as 
explicações das 
Ciências Sociais, 
amparadas nos 
vários paradigmas 
teóricos, e as do 
senso comum. 

− Compreender e 
valorizar as 
diferentes 
manifestações 
culturais de etnias e 
segmentos sociais, 
agindo de modo a 
preservar o direito à 
diversidade, 
enquanto princípio 
estético, político e 
ético que supera 
conflitos e tensões 
do mundo atual. 

− Compreender as 
transformações no 
mundo do trabalho e 
o novo perfil de 
qualificação exigida, 
gerados por 
mudanças na ordem 
econômica. 

1º trimestre 
Transição do 
Autoritarismo para a 
Sociedade Democrática: 
Conceituação básica; 
Política – Partidos; 
Ideologia – Poder – Ética 
– Estado – Governo 
Cidadania; Instituições 
Sociais 
Movimentos Sociais: 
Juventude; Minorias; 
Violência; Pob 
- O nascimento da 
sociologia 
- A sociologia de Emilie 
Durkheim 
- A sociologia de Max 
Weber 
- A teoria liberal 
- A teoria Marxista 
2º trimestre 
- A sociologia vem ao 
Brasil 
- Quem faz e como se faz 
o Brasil? 
- O Brasil ainda é um pais 
católico? 
- Qual a sua tribo? 
- Desigualdade de várias 
ordens. 
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BIBLIOGRAFIA 
DIRETRIZES CURRICULARES DE SOCIOLOGIA PARA O ENSINO MÉDIO. 
Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Educação, 
Superintendência de Educação. Versão preliminar, julho de 2006.  
BOBBIO, Norberto. As teorias das formas de governo. Brasília: UNB, 1985.  
BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: por uma teoria geral da política. 
Rio de janeiro: Paz e Terra, 1990. BOSI, Alfredo. Cultura Brasileira: temas e 
situações. São Paulo: Ática, 1991. BOURDIEU, Pierre. A Miséria do Mundo. 
Petrópolis: Vozes, 2003.  
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que e folclore. São Paulo: Brasiliense, 1989.  
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A educação como cultura. São Paulo: Brasiliense, 
1985.  
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995.  
CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. São 
Paulo: Cortez, 1990. 
 

- Construir a identidade 
social e política, de modo 
a viabilizar o exercício da 
cidadania plena, no 
contexto do Estado de 
Direito, atuando para que 
haja, efetivamente, uma 
reciprocidade de direitos 
e deveres entre o poder 
público e o cidadão e 
também entre os diversos 
grupos. 

 3º trimestre 
 

- Participação política, 
direitos e democracia 
- Violência, crime e 
justiça no Brasil 
- O que consomem os 
Brasileiros 
- Interpretando o Brasil 
- Questões da 
atualidade. 
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INGLES 
Serie 1 ª 
Área de 
Conhecimento 

Partes diversificadas (Linguagem). 

Carga Horária 
Trimestral 

37 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO..ler, escrever, falar e ouvir e ainda considerada a quinta habilidade 
que é a tradução serão trabalhadas ao longo do curso, mas à leitura é que é 
dada a maior ênfase; através das estratégias de leitura o aluno aprimorará sua 
capacidade receptiva com material escrito, utilizando a língua de maneira 
instrumental. 
EMENTA:Estruturas básicas da língua como artigos, pronomes, preposições e 
os tempos verbais ; Comparisonand Superlatives; Vestibular questions; 
Interpretação de Textos específicos relacionados a cada curso em questão. 
 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

− Saber distinguir entre 
as variantes 
linguísticas. 

− Compreender de que 
forma determinada 
expressão poder ser 
interpretada em 
razão de aspectos 
sociais e/ou culturais.  

− Compreender em que 
medida os 
enunciados refletem 
a forma de ser, 
pensar, agir e sentir 
de quem os produz.  

− Ter conhecimento 
que contribuam para 
a formação 
tecnológica e 
humanística de 
profissionais para 
atuar no mercado de 
trabalho, com base 
em conhecimentos 
da Língua Inglesa 
que atendam a 
demanda do setor 
produtivo e das 
relações sociais. 

1º trimestre 
Reading Strategies; Revisão 
geral sobre estruturas básicas 
da língua como artigos, 
pronomes, preposições e os 
tempos verbais já estudados 
no módulo anterior. 
 
2º trimeste 
Passive Voice I; Reported 
Spuch: Say and Tell. 
Advérbios de tempo; Simple 
Future X Future in the Past; 
Reported Speech com 
ImperativoNegativo e 
Afirmativo.Passive Voice II; 
Special cases. 
 
3º trimestre 
 
Comparisonand Superlatives; 
Vestibular questions; 
Interpretação de Textos 
específicos relacionados a 
cada curso em questão. 
 

BIBLIOGRAFIA 
1. OXENDEN, Clive e LATHAM-KOENIG, Christina. New English File Intermediate 
A. New York: OxfordUniversity Press, 2005. 
2. REDMAN,Stuart. English Vocabulary in Use – Pre-intermediate & intermediate. 
UK: CambridgeUniversity Press, 1998. 
3. ECKSTUT, Samuela e SORENSEN, Karen . What`s in a word? Reading and 
VocabularyBuilding.UK: Longman, UK, 1993. 
4. New Cambridge Advanced Learner`s Dictionary. UK: Cambridge University 
Press, 2003. 

5. Textos técnicos variados (fontes diversas: howstuffworks.com; wikipedia.com;etc). 
 

− Saber distinguir entre as 
variantes linguísticas. 

− Ler, escrever, falar e 
ouvir e traduzir textos 
na língua inglesa. 

− Relatar ações em 
andamento, discutir a 
temática dasunidades. 

− Escolher o registro 
adequado à situação na 
qual se processa a 
comunicação.  

− Escolher o vocábulo 
que melhor reflita a 
ideia que pretenda 
comunicar.  

− Utilizar os mecanismos 
de coerência e coesão 
na produção em Língua 
Estrangeira (oral e/ou 
escrita).  

− Utilizar as estratégias 
verbais e não verbais 
para compensar falhas 
na comunicação, para 
favorecer a efetiva 
comunicação e alcançar 
o efeito pretendido.  
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INGLES 
Serie 2 ª 
Área de 
Conhecimento 

Partes diversificadas (Linguagem). 

Carga Horária 
Trimestral 

37 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOler, escrever, falar e ouvir e ainda considerada a quinta habilidade 
que é a tradução serão trabalhadas ao longo do curso, mas à leitura é que é 
dada a maior ênfase; através das estratégias de leitura o aluno aprimorará sua 
capacidade receptiva com material escrito, utilizando a língua de maneira 
instrumental. 
EMENTA: Estruturas básicas da língua como artigos, pronomes, preposições e 
os tempos verbais ;Comparisonand Superlatives; Vestibular questions; 
Interpretação de Textos específicos relacionados a cada curso em questão. 
 
HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

− Saber distinguir entre 
as variantes 
linguísticas. 

− Compreender de que 
forma determinada 
expressão poder ser 
interpretada em 
razão de aspectos 
sociais e/ou culturais.  

− Compreender em 
que medida os 
enunciados refletem 
a forma de ser, 
pensar, agir e sentir 
de quem os produz.  

− Ter conhecimento 
que contribuam para 
a formação 
tecnológica e 
humanística de 
profissionais para 
atuar no mercado de 
trabalho, com base 
em conhecimentos 
da Língua Inglesa 
que atendam a 
demanda do setor 
produtivo e das 
relações sociais. 

1º trimestre 
 
Reading Strategies; 
Revisão geral sobre 
estruturas básicas da 
língua como artigos, 
pronomes, preposições e 
os tempos verbais já 
estudados no módulo 
anterior. 
 
2º trimeste 
 
Passive Voice I; Reported 
Spuch: Say and Tell. 
Advérbios de tempo; 
Simple Future X Future in 
the Past; Reported Speech 
com ImperativoNegativo e 
Afirmativo.Passive Voice II; 
Special cases. 
 
3º trimestre 
 
Comparisonand 
Superlatives; Vestibular 
questions; Interpretação de 
Textos específicos 
relacionados a cada curso 

BIBLIOGRAFIA 
1. OXENDEN, Clive e LATHAM-KOENIG, Christina. New English File Intermediate 
A. New York: OxfordUniversity Press, 2005. 
2. REDMAN,Stuart. English Vocabulary in Use – Pre-intermediate & intermediate. 
UK: CambridgeUniversity Press, 1998. 
Press, 2003. 

− Saber distinguir entre 
as variantes 
linguísticas. 

− Ler, escrever, falar e 
ouvir e traduzir textos 
na língua inglesa. 

− Relatar ações em 
andamento, discutir a 
temática dasunidades. 

− Escolher o registro 
adequado à situação na 
qual se processa a 
comunicação.  

− Escolher o vocábulo 
que melhor reflita a 
idéia que pretenda 
comunicar.  

− Utilizar os mecanismos 
de coerência e coesão 
na produção em Língua 
Estrangeira (oral e/ou 
escrita).  

Utilizar as estratégias 
verbais e não verbais para 
compensar falhas na 
comunicação, para 
favorecer a efetiva 
comunicação e alcançar o 
efeito pretendido. 
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INGLES 
Serie 3 ª 
Área de 
Conhecimento 

Partes diversificadas (Linguagem). 

Carga Horária 
Trimestral 

37 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOler, escrever, falar e ouvir e ainda considerada a quinta habilidade que 
é a tradução serão trabalhadas ao longo do curso, mas à leitura é que é dada a 
maior ênfase; através das estratégias de leitura o aluno aprimorará sua 
capacidade receptiva com material escrito, utilizando a língua de maneira 

EMENTA:Estruturas básicas da língua como artigos, pronomes, preposições e os 
tempos verbais ;Comparisonand Superlatives; Vestibular questions; Interpretação 
de Textos específicos relacionados a cada curso em questão. 
 

HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

− Saber distinguir entre 
as variantes 
linguísticas. 

− Compreender de que 
forma determinada 
expressão poder ser 
interpretada em razão 
de aspectos sociais 
e/ou culturais.  

− Compreender em que 
medida os enunciados 
refletem a forma de ser, 
pensar, agir e sentir de 
quem os produz.  

Ter conhecimento que 
contribuam para a 
formação tecnológica e 
humanística de 
profissionais para atuar no 
mercado de trabalho, com 
base em conhecimentos da 
Língua Inglesa que 
atendam a demanda do 
setor produtivo e das 
relações sociais 

1º trimestre 
 
Reading Strategies; Revisão 
geral sobre estruturas básicas 
da língua como artigos, 
pronomes, preposições e os 
tempos verbais já estudados 
no módulo anterior. 
 
2º trimester 
 
Passive Voice I; Reported 
Spuch: Say and Tell. 
Advérbios de tempo; Simple 
Future X Future in the Past; 
Reported Speech com 
ImperativoNegativo e 
Afirmativo.Passive Voice II; 
Special cases. 
 
3º trimestre 
 
Comparisonand Superlatives; 
Vestibular questions; 
Interpretação de Textos 
específicos relacionados a 
cada curso em questão. 
 
 

BIBLIOGRAFIA: 
1. OXENDEN, Clive e LATHAM-KOENIG, Christina. New English File Intermediate 
A. New York: OxfordUniversity Press, 2005. 2. REDMAN,Stuart. English Vocabulary in Use – Pre-intermediate 
& intermediate. UK: CambridgeUniversity Press, 1998. 
3. ECKSTUT, Samuela e SORENSEN, Karen . What`s in a word? Reading and VocabularyBuilding.UK: 
Longman, UK, 1993. 
4. New Cambridge Advanced Learner`s Dictionary. UK: Cambridge University Press, 2003. 
5. Textos técnicos variados (fontes diversas: howstuffworks.com; wikipedia.com;etc). 

 

− Saber distinguir 
entre as variantes 
linguísticas. 

− Ler, escrever, falar 
e ouvir e traduzir 
textos na língua 
inglesa. 

− Relatar ações em 
andamento, discutir 
a temática 
dasunidades. 

− Escolher o registro 
adequado à 
situação na qual se 
processa a 
comunicação.  

− Escolher o 
vocábulo que 
melhor reflita a 
idéia que pretenda 
comunicar.  

− Utilizar os 
mecanismos de 
coerência e coesão 
na produção em 
Língua Estrangeira 
(oral e/ou escrita).  

Utilizar as estratégias 
verbais e não verbais 
para compensar falhas 
na comunicação, para 
favorecer a efetiva 
comunicação e 
alcançar o efeito 
pretendido. 
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ESPANHOL 
Serie 3 ª 
Área de 
Conhecimento 

Partes diversificadas (Linguagem). 

Carga Horária 
Trimestral 

74 h 

OBJETIVO: Reconhecer e usar a língua alvo, interagindo com textos atuais 

EMENTA ; Leitura;  Escrita; Compreensão auditiva 
 
HABILIDADES 
 

COMPETÊNCIAS BASES TECNOLOGICAS 
 

− Saber distinguir entre 
as variantes 
linguísticas. 

− Compreender de que 
forma determinada 
expressão poder ser 
interpretada em 
razão de aspectos 
sociais e/ou culturais.  

− Compreender em 
que medida os 
enunciados refletem 
a forma de ser, 
pensar, agir e sentir 
de quem os produz.  

− Ter conhecimento 
que contribuam para 
a formação 
tecnológica e 
humanística de 
profissionais para 
atuar no mercado de 
trabalho,  

1º Trimestre 
 
Compreensão e interação com 
textos hispânicos autênticos 
diversos, visando apresentar a 
multiplicidade da Língua 
Espanhola, com suas 
especificidades regionais e 
singularidades linguísticas: 
contos, poesias, relatos, 
folhetos, propagandas, 
receitas, diálogos, jornais, 
revistas, gibis, mapas. 
 
2º Trimestre 
 
Desenvolvimento da 
habilidade de expressão 
escrita a partir de 
similaridades e percepção dos 
contrastes entre a Língua 
Nacional e a Espanhola: 
aspectos morfosintáticos 
elexicais. 
 
 

− Saber distinguir entre 
as variantes 
linguísticas. 

− Ler, escrever, falar e 
ouvir e traduzir textos 
na língua inglesa. 

− Relatar ações em 
andamento, discutir a 
temática 
dasunidades. 

− Escolher o registro 
adequado à situação 
na qual se processa a 
comunicação.  

− Escolher o vocábulo 
que melhor reflita a 
ideia que pretenda 
comunicar.  

− Utilizar os 
mecanismos de 
coerência e coesão 
na produção em 
Língua Estrangeira 
(oral e/ou escrita).  
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BIBLIGRAFIA 
GONZALEZ HERMOSO, A. & CUENOT, J. R. & SANCHEZ ALFARO, 
M.CursoPráctico: Gramática de EspañolLenguaEstranjera: Normas yRecursos para 
laComunicación. Madrid: Edelsa, 1997. 
ALVES, Adda-Nari M. & MELLO, Angélica. MUCHO: EspañolparaBrasileños. Vol. 
Unico. 1a ed. Sao Paulo: Moderna, 2000 
DE LOS ANGELES J. GARCIA, Maria & SANCHEZ HERNANDEZ, 
Josephine.EspañolsinFronteras: Curso de LenguaEspañola – Vol. 1,2,3 y 4.Sao 
Paulo: Scipione, 2002. 
CABRAL BRUNO, Fatima & MENDOZA, Maria A. HaciaelEspañol: Curso deLengua 
y Cultura Hispánica – Nível Básico. Sao Paulo: Saraiva,1999. 
MILANI, Esther M. Gramática de Espanhol para Brasileiros. SaoPaulo:Saraiva, 
1999. 
SILVA, Cecilia F. da & SILVA, Luz Maria P. da.Español a través de Textos:Estudio 

com base em 
conhecimentos da 
Língua Espanhola que 
atendam a demanda do 
setor produtivo e das 
relações sociais 

 
3º Trimestre 
Desenvolvimento da 
habilidade de expressão 
escrita a partir de 
similaridades e percepção 
dos contrastes entre a 
Língua Nacional e a 
Espanhola: aspectos 
morfosintáticos elexicais 

− Utilizar as estratégias 
verbais e não verbais 
para compensar 
falhas na 
comunicação, para 
favorecer a efetiva 
comunicação e 
alcançar o efeito 
pretendido.  

− Escrever, ler e 
interpretar textos 
(manuais técnicos; 
livros) na língua 
espanhola. 
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8. COMPETÊNCIAS GERAIS DA ÁREA: 
 
• desempenhar as funções clássicas da administração, como planejar, 

organizar, coordenar, comandar e controlar; 

• identificar e avaliar tipos e modelos de gestão, buscando atualização e 

inovação; 

• identificar características e metodologias de pesquisa econômicas, de 

mercado e tecnológicas; 

• caracterizar políticas de recursos humanos, seus objetivos e abrangências, 

identificando os elementos que a compõem; 

• implementar  estratégias de marketing e de vendas; 

• definir parâmetros estruturais na montagem do sistema de previsão das 

necessidades de materiais e serviços em organizações públicas e privadas; 

• avaliar técnica, financeira e administrativamente produtos e serviços; 

• coordenar recursos organizacionais, financeiros, pessoais, patrimoniais e 

materiais. 

• conhecer e identificar os elementos fundamentais da Administração; 

• compreender a ética no exercício da profissão; 

• interpretar legislação vigente e pertinente às organizações; 

• analisar a relação custo/benefício com vistas à lucratividade das 

empresas;  

• desenvolver a capacidade empreendedora e tomar iniciativas inovadoras. 

• aplicar conhecimentos contábeis, matemáticos e estatísticos na 

formulação das soluções; 

• dominar meios digitalizados (hardwares e softwares) de informação, 

comunicação e gestão; 

• identificar as características inerentes ao mercado econômico – oferta e 

procura. 

• aplicar técnicas relacionadas aos modelos de gestão; 

• pesquisar o mercado, identificar oportunidades e superar as expectativas 

dos consumidores; 

• desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe e gerar resultados; 

• promover o desenvolvimento dos recursos humanos encarregados da 

execução das atividades dentro das organizações/empresas; 
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• apurar custos, determinar preços e elaborar e interpretar orçamentos; 

• criar instrumentos de informação e aferição da satisfação dos clientes; 

• identificar mecanismos de gestão e alocação de recursos materiais. 

• aplicar técnicas de gestão às pequenas e médias empresas; 

 

8.1 - HABILIDADES: 

• ampliar a capacidade de interpretação; 

• ter comportamento ético; 

• aplicar softwares específicos; 

• efetivar meios para promoção da oferta; 

• criar mecanismos para o atendimento das demandas; 

• compreender formulações matemáticas e estatísticas; 

• desenvolver raciocínio lógico. 

• estabelecer as relações entre a estrutura organizacional e as técnicas de 

gestão; 

• preparar e conduzir equipes de trabalho; 

• coordenar recursos humanos, desenvolvendo motivação e 

desenvolvimento individual e em equipe; 

• motivar e liderar pessoas e grupos; 

• identificar necessidades e soluções adequadas; 

• alocar eficientemente os recursos financeiros e os materiais existentes. 

 

9. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS 

E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

 

Em conformidade com a Resolução CNE/CEB Nº. 04/99, a escola poderá 

aproveitar conhecimentos e experiências anteriores, desde que diretamente 

relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação 

ou habilitação profissional. 

Os casos referentes ao aproveitamento de estudos e suas normas de 

concessão deverão obedecer ao Regimento Comum das Escolas da Rede 

estadual. 
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10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

10.1. AVALIAÇÃO 

A avaliação é um procedimento sistemático, contínuo e cumulativo, 

inerente ao processo de ensino e de aprendizagem, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

Para avaliação dos aspectos qualitativos, considerar-se-á a forma pela qual 

os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos e sua criatividade. 

Avaliação dos aspectos quantitativos far-se-á através de avaliações, 

trabalhos individuais ou de grupo, bem como outros instrumentos 

pedagógicos, proporcionando diferentes oportunidades aos alunos. 

 

São objetivos da avaliação: 

– fornecer ao aluno informações sobre seu próprio progresso e/ou 

dificuldades que devem ser superadas; 

– identificar as necessidades dos alunos no sentido de planejar e/ou 

replanejar as atividades pedagógicas; 

– orientar o desempenho dos alunos de acordo com o currículo proposto; 

– determinar o nível de expectativa do centro em relação à realidade 

cultural dos alunos, tendo em vista o sucesso da aprendizagem e os 

mínimos fixados para promoção; 

– ajustar os objetivos e experiências de aprendizagem às condições e 

necessidades do contexto em que se situa o centro. 

Para efeito de registro do resultado da aprendizagem, o estabelecimento 

adota um sistema de pontos, baseado numa escala de 0 (zero) a 100 

(cem), não admitida a fração ½ (meio).  

Ao aluno que faltar às provas por motivo considerado justo e amparado por 

legislação específica, é concedida segunda chamada da avaliação, desde 

que solicitada no prazo máximo de quarenta e oito horas após o retorno às 

aulas. 

É considerado motivo justo: 

– doença; 

- falecimento de parente próximo; 

– comparecimento a juízo. 

 

10.2. PROMOÇÃO 
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É considerado promovido para a série  seguinte o aluno que, ao final da 

série, tiver alcançado: 

 – aproveitamento mínimo de 60 (sessenta) pontos em cada disciplina; 

 – frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total das horas 

letivas previstas ; 

 – após a nova oportunidade de aprendizagem obtiver o mínimo de 60 

(sessenta) pontos na disciplina. 

Compete ao Conselho de Classe, com a presença do professor da 

disciplina correspondente, e observadas as determinações legais, julgar e 

decidir sobre a promoção dos alunos amparados por leis especiais e todos 

os casos omissos ou controversos sobre avaliação e/ou promoção. 

 

10.3. RECUPERAÇÃO 

 

A recuperação consiste na oferta de novas oportunidades de aprendizagem 

proporcionadas, obrigatoriamente, ao educando, com o objetivo de superar 

dificuldades, sempre que for necessário. 

Ao aluno que não alcançar os objetivos da aprendizagem em qualquer 

disciplina, são garantidos estudos paralelos de recuperação, podendo ser 

desenvolvidos por meio de atividades extra-classe/ou oficinas de estudo. 

A recuperação paralela ocorre concomitante ao processo educativo. 

Cabe ao Professor, junto ao Supervisor Pedagógico, planejar as atividades 

de recuperação. 

Ao aluno que não obtiver resultado satisfatório nas disciplinas ao final do 

período letivo correspondente a série  cursada, é oferecida uma nova 

oportunidade de aprendizagem. No entanto, segundo Parecer nº 

2.554/2010, aprovado em 28/04/2010, o Conselho Regional determina que: 

se o aluno não lograr êxito em um ou mais componentes curricular do 

ano/série/etapa que estiver cursando, será considerado reprovado e deverá 

repetir ano/série/etapa integralmente com tratamento igual ao dispensados 

aos demais colegas de curso, já que, em nosso sistema da rede estadual 

de ensino, a reprovação é no ano/série/etapa, e não na disciplina.  

    Entende-se por promoção a passagem do educando para o ano 



99 

 

subseqüente, desde que alcançados os mínimos estabelecidos para a 

modalidade de ensino. É considerado promovido para a série seguinte o 

aluno que, ao final da série, tiver alcançado: 

•  aproveitamento mínimo de 60 (sessenta) pontos em cada disciplina; 

•  frequência mínima estabelecida na Resolução CEE/ES nº 1544/2007, 

ou seja, de 75% (setenta e cinco por cento) do total das horas letivas 

previstas; 

•  

11. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

 As instalações e equipamentos necessários à realização do curso proposto 

envolvem: 

• sala de aula, com capacidade para 45 (quarenta e cinco) alunos, 

devidamente equipadas, ampla, ventiladas e iluminadas com vistas a permitir 

o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas previstas e a facilitar 

o processo ensino-aprendizagem; 

• laboratório de informática, composto por computadores modernos, que 

permitem, inclusive, a utilização de softwares nas atividades práticas; 

• equipamentos  de multimídia, data-show ou similar, retro-projetor, televisão 

e vídeo, que contribuam para a reprodução de um ambiente real de trabalho, 

facilitando, assim, o aprendizado dos alunos. 

• Materiais e equipamentos para escritórios. 
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12. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

12.1  Quadro do Corpo Técnico-Administrativo 

N
º 

NOME 
Situação 
Funciona

l 
Habilitação Função 

01 
Cristina 
da Costa 
Faro 

DT Magistério Biblioteca 

02 
Claudia 
Valéria F. 
Cometti 

Efetiva 
Superior em 
Pedagogia 

Coordenador
a de turno 

03 

Denílson 
Machado 
de 
Oliveira 

DT 

Engenharia 
Elétrica 

Licenciado em 
Física 

Coordenador 
da Área 
Técnica - 

Eletrotécnica 

04 

Elizabete 
Rodrigue
s dos 
Santos 

DT 
Técnica em 
Contabilidade 

Auxiliar de 
Secretaria 
Escolar 

05 
Gleydson 
Santos 
da Silva 

DT 

Tecnólogo em 
Produção 

Graduado em 
Ciências 
Sociais 

Coordenador 
da Área 
Técnica - 
Mecânica 

06 
Iraides 
de Souza 
Antunes 

Efetiva 
Licenciatura 
Plena em 
Historia 

Coordenador 
Escolar 

07 
Irani 
Pimentel 
Rocha 

Efetiva 
Superior em 
Pedagogia 

Pedagoga 

08 
Jane 
Fritoli 

DT 
Bacharel em 
Administração 

Auxiliar de 
Secretaria 
Escolar 

09 
Juliana 
Lopes 
Batista 

Efetiva 
Bacharel em 
Ciências 
Biológicas 

Agente de 
Suporte 

Educacional 

10 

Karla 
Rebelo 
Gabriel 
Magnago 

Efetiva 

Bacharelado e 
Licenciatura 
Plena em 
Ciências 
Biológica 

Coordenador 
Escolar 

11 

Manoella 
Ananda 
Silva 
Zaidan 

DT 
Graduando em 
Licenciatura 
em Pedagogia 

Auxiliar de 
Secretaria 
Escolar 

12 
Marceli 
Simões 
Martinelli  

Efetiva 
Superior em 
Pedagogia 

Coordenador
a de Turno 
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13 

Margaret
h Soares 
dos 
Santos 

Efetiva 
Licenciada em 

Letras 
Coordenador
a de Turno 

14 
Márcia 
Ming 

DT 
Bacharel em 
Administração 

Coordenador 
da Área 
Técnica - 

Administraçã
o 

15 

Marcos 
Aurélio 
de 
Moraes 

DT Ensino Médio 
Auxiliar de 
Secretaria 
Escolar 

16 
Marcos 
Lengrub 
da Silva 

DT 

Lic. Plena em 
Matemática 
Técnico em 
Mecânica 
Pós -

Graduação em 
Gestão 

Estratégia 
Contemporâne

a 

Coordenador 
da Área 
Técnica - 
Mecânica 

17 
Mateus 
Felipe 
Barreto 

DT 
Engenharia 
Elétrica 

Coordenador 
da Área 
Técnica - 

Eletrotécnica 

18 

Roselene 
Santos 
Silva 
Frossart 

Efetiva 

Bacharel em 
Ciências 

Contábeis e 
Licenciada em 
Matemática 

Coordenador 
da Área 
Técnica - 

Administraçã
o 

19 
Solene 
Maria 
Schmitd 

Efetiva 

Lic. em 
Geografia 

Pós graduação 
em Educação 
Profissional 

Diretor 

20 

Rosiane 
Moreira 
Veronez 
Vieira 
Muniz 

Efetiva 
Superior em 
Pedagogia 

Coordenador
a de Turno 

21 

Vanderle
y dos 
Santos 
Maciel 

DT 

Bacharel em 
Administração  
Pós em Gestão 
Educacional 
Integrado 

Coordenador 
da Área 
Técnica - 

Administraçã
o 

22 
Vinicius 
da Silva 
Cunha 

DT 
Tecnologia em 
Manutenção 
Industrial 

Coordenador 
da Área 
Técnica – 
Mecânica 
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23 
Zenilda 
Rodrigue
s 

DT Ensino Médio 
Auxiliar de 
Secretaria 
Escolar 

 

12.2  Quadro Demonstrativo do Corpo Docente 

N
º Nome 

Situaçã
o 

Funcio
nal 

Habilitação Função 

01 Ademir Carlos Pin DT 

Técnico em 
Mecânica 

Superior em 
Pedagogia 

Manutenção e 
Lubrificação, 

Maq. 
Operatrizes I, 

IPP 

02 
Adevair de Deus 
Ribeiro DT 

Graduado 
em 

Administraçã
o Pós 

Graduado 
em Eng. De 
Produção 

Maquinas 
Operatrizes I e 
II, Iniciação a 

Pratica 
Profissional 

03 Adilcea Costa Porto Efetivo Licenciada 
em Letras 

Língua 
Portuguesa 

04 
Alexsandre Oliveira 
Pina DT 

Graduado 
em 

Matemática 
– Técnico 

em 
Edificações 

CAD em 
Eletrotécnica, 
Des. Tec. 

Básico e Des. 
téc. em 

Mecânica, CAD 
em Mecânica, 
Informática, 

Eletromecânica
. 

05 
Claudia Valéria F. 
Cometti Efetiva 

Superior em 
Pedagogia e 
Técnica em 
Química 

Química 

06 
Denílson Machado 
de Oliveira DT 

Engenheiro 
Eletricista – 
Licenciado 
em Física 

Iniciação a 
Pratica 

Profissional, 
Comando 
Elétricos, 

Eletrônica de 
potencia 

07 
Eduardo Luiz 
Ferreira Silva Efetivo 

Graduação 
em 

Tecnologia, 
Mecânica/ 
Elétrica, Lic. 
em Física, 
Espec. em 
Automação, 
Controle e 
Processos 

Elet. Digital e 
Analógica, IPP, 
IEP, Comandos 
Elétricos, e 
Máquinas 
Elétricas, 
Controle de 
Prog. Lógica 
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Industriais. 
Espec. 
Educ. 

Profissional 

08 Dorival Rosa Brito DT 

Engenharia 
Elétrica, 

Licenciatura 
Plena em 
Mecânica e 
instalações 
Elétrica, 
Mestrado 

em Ciências 
da 

Educação 

Projetos 
Industriais 
Elétricos, 
Controle de 

Programação e 
Lógica, 

Eletrônica  
Analógica, 
Eletrônica 
Digital, 

Instalações 
Elétricas 
Prediais, 
Maquinas 
Elétricas. 

09 Edson Natal de 
Oliveira DT 

Licenciatura 
em 

Matemática 
– Pós 

Graduado 
em 

Matemática 

Matemática 

10 EgliffBravim Sobral Efetivo Licenciado 
em História História 

11 Ellen Mara Martinez 
Dias Efetiva 

Licenciada 
em 

Letras/Espa
nhol 

Espanhol 

12 Fabrício Pereira 
Franco DT 

Engenharia 
de 

Automação 
em Controle 

Eletrônica 
Analógica, 
Eletrônica 
Digital, 

Controle de 
Lógica de 

Programação, 
Comandos 
Eletricos 

13 Fernando Henrique 
dos Santos Eleutério Efetivo 

Licenciatura 
em Física e 
Mestrado 

Física 

14 Flavio Moraes de 
Souza DT Engenheiro 

Mecânico 

Metrologia e 
Desenho 
Técnico 

15 Gleydson Santos da 
Silva DT 

Tecnólogo 
em 

Produção 
Graduado 
em Ciências 

Sociais 

Metrologia, 
Maq. Op. I e II, 

IPP, Hidr. 
Pneum. 

16 HeiddeggerKnustLep
paus DT 

Licenciado 
em 

Geografia 
Geografia 
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17 Joaquim Carvalho 
Calmon Efetivo 

Engenharia 
Mecânica e 
Licenciatura 

em 
Matemática 

Elem. De Máq., 
Tec. Mec I e 

Tec., 
Metrologia 

Materiais, Org. 
e Normas 

18 Júlio César Alves 
dos Santos Efetivo 

Licenciado 
em Letras/ 
Português 

Língua 
Portuguesa 

19 Lislane Rocha 
Shaeffer Efetiva 

Bacharel em 
Ciências 
Biológicas 

Biologia 

20     

21 Leonardo Rossetto 
Rodrigues DT 

Engenharia 
Elétrica – 

Especialista 
em Ed. 
Especial 

Eletricidade 
Básica I, 
Eletrônica 
Analógica 

22 
Lorena de 
BortoliLecchi de 
Souza 

Efetiva Licenciada 
em Química Química 

24 Magda dos Santos 
Rossi DT 

Licenciada 
em Ciências 
Biológicas 

 Biologia 

25 Márcia Ming DT 

Bacharel em 
Administraçã

o 
Licenciatura 

em 
Matemática 

Adm. 
Financeira, 

Administração 
de Patrimônio, 
Psc. Aplicada 
ao Comp. 
Humano e 
Ético, 

Marketing e 
Venda, 

Empreendedori
smo e Projetos,  

Depart. 
Pessoal, 

Contabilidade 
Geral, 

26 Marcos Lengrub da 
Silva DT 

Licenciatura 
Plena em 
Matemática 
Técnico em 
Mecânica 
Pós- 

Graduação 
em Gestão 
Estratégia 
Contemporâ

nea 

Maq. 
Operatrizes I e  

Maq. 
Operatrizes II 

27 Margareth Soares 
dos Santos Efetiva Licenciada 

em Letras 
Língua 

Portuguesa 

28 Mateus Felipe 
Barreto DT Engenharia 

Elétrica  
Professor de 
Eletricidade 
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Básica I e II, 
IEP, IPP 

29 Melissa Martins 
Fazio Efetiva 

Licenciada 
em 

Matemática 
Matemática 

30 Nilceia de Cássia 
Nascimento Dias Efetiva 

Licenciada 
em Letras/ 
Português 

Língua 
Portuguesa 

31 Nelcione Silva dos 
Santos Amaral DT 

Licenciatura 
Plena em 
História – 

Bacharel em 
Pedagogia – 

Pós 
Graduação 
em Edu. De 
Jovens e 
Adultos e 

em 
Psicopedago

gia 

Historia 

32 Plínio Fernando 
Pereira Efetivo 

Licenciado 
em 

Geografia 
Geografia 

33 
Poliana Amélia de 
Souza 
DepolloDalben 

Efetiva 
Licenciada 

em 
Matemática 

Matemática 

34 RafaellaBodartEmm
erich DT 

Graduação 
em artes 
visuais 

Artes 

35 Rogério Oliveira 
Araújo Efetivo 

Licenciado 
em Filosofia 
Mestrando 
em Ciências 
da Religião 

Filosofia e 
Sociologia 

36 Roselene Santos 
Silva Frossart Efetiva 

Bac.em 
Ciências 

Contábeis e 
Lic. em 

Matemática 

Organização 
Empresarial 

37 Sandro Luiz da Silva Efetivo 

Licenciatura 
em 

Português/ 
Espanhol e 

suas 
literaturas 

Professor de 
Espanhol 

38 Vanderley dos 
Santos Maciel  DT 

Bacharel em 
Administraçã

o 

Gestão 
Organizacional, 

PACHET, 
Recurso 
Humanos, 
Informática 
Aplicada 

39 Vinicius da Silva 
Cunha DT 

Tecnologia 
em 

manutenção 

IPP, Maquinas 
Op. II 

Eletromecânica
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Industrial . 

40 Waleria Vieira 
Almeida DT 

Licenciatura 
em Ciências 
Sociais – 
Pós em 
História – 
Mestre em 
História 

Sociologia 

41 Wesley Menelli Efetivo Licenciado 
em Física 

Professor de 
Física 

 

 

 
13. CERTIFICADOS E DIPLOMAS 
 

Ao aluno que tiver cursado todas as séries do curso, será conferido o 

Diploma de Técnico em ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO. 
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