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Este material é de propriedade do Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação – ICE, 
patrocinado pela AVINA. O Guia de Aprendizagem teve seu direito de uso gentilmente cedido 
pelo professor Antonio Carlos Gomes da Costa e foi sistematizado pelo professor José Airton 
Monteiro. Os Guias relativos às disciplinas específicas foram elaborados pelos professores do 
Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano.
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Todas as ações desenvolvidas desde a criação do PROCENTRO, em 2004, 
hoje Programa de Educação Integral, têm como eixo o tema resgate da 
qualidade da educação nas nossas escolas e a consequente transformação 

do sistema educacional. É tema que se sabe grandioso, no tamanho da tarefa e 
na sua imprescindibilidade para a formação de nossas futuras gerações.

Notadamente nas últimas décadas, observa-se o intenso movimento e o 
destacado espaço que o tema tem despertado nos debates internacionais e 
nacionais, não apenas no âmbito educacional, mas também no que envolve os 
diversos segmentos sociais igualmente preocupados com a situação de esgo-
tamento agudo a que o sistema público de ensino está submetido, e que fatal-
mente nos condena a um estado de subdesenvolvimento crônico.

 
A partir da realidade brasileira, são várias as razões pelas quais se pode ex-

plicar o destaque ao tema e seguramente discorreríamos num autêntico trata-
do acerca de propostas e estudos realizados através das lentes da pedagogia. 
No entanto, as relações existentes entre a educação e o desenvolvimento eco-
nômico e social do país não parecem nortear as práticas em curso. Há vários 
focos a ser considerados quando se discute essa temática e, mais ainda, quan-
do contabilizamos a enorme tragédia advinda dos resultados pífios alcançados 
por nossos jovens estudantes.

Mas é preciso avançar e criar formas de, rompendo com o status então insta-
lado, fazer a escola garantir o papel que dela se espera: assegurar as múltiplas 
aprendizagens a seus estudantes.

Os estudantes e seus professores fornecem significado às ações educativas 
que se desenvolvem na escola, pois são seus sujeitos. E aí reside um importante 
foco dos princípios pedagógicos do programa implantado em 2004, a partir da 
criação do PROCENTRO. Esses princípios se materializam no interior das escolas 
por meio das propostas pedagógicas e das estratégias metodológicas como os 
Manuais Operacionais, dos quais fazem parte o Guias de Aprendizagem que ora 
apresentamos. E aqui destacamos o notável trabalho do professor Antonio Carlos 
Gomes da Costa, idealizador e arquiteto do modelo pedagógico das escolas do 
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PROCENTRO, nas dimensões conteúdo, método e gestão. Graças a seu profundo 
compromisso com a educação brasileira e a seu destacado conhecimento acer-
ca da realidade do jovem brasileiro e dos processos educacionais que se efeti-
vam nos seus ambientes de formação – escola e família – tornou-se um parceiro 
da nossa causa e nos guiou na tarefa da criação de um interessante e eficiente 
recurso pedagógico: o Guia de Aprendizagem. Ao professor Antonio Carlos nos-
sa gratidão pela dedicação à causa e, neste momento, pela cessão dos direitos 
relativos ao Guia de Aprendizagem.

O Guia de Aprendizagem destina-se fundamentalmente a orientar com abso-
luta objetividade o processo de planejamento e desenvolvimento das atividades 
pedagógicas do professor. Ele é, em essência, um potente instrumento para o 
processo de regulação da aprendizagem, pois também deverá fornecer ao estu-
dante um elenco bastante diversificado de tipos de informação acerca dos com-
ponentes curriculares – objetivos, atividades didáticas, fontes de consulta etc. 
– a ser desenvolvidos. 

Por todos os desafios impostos pela realidade da educação pública brasileira, 
a sala de aula precisa, com urgência, assumir outra configuração. E, nesse aspec-
to, inovação e ousadia são fundamentais a qualquer processo que pretenda ser 
transformador.

Marcos Antonio Magalhães
Presidente do Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação
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 2.1 - Um Conceito

 O Guia de Aprendizagem é um recurso metodológico que se destina funda-
mentalmente a orientar com absoluta objetividade o processo de planejamento e 
desenvolvimento das atividades pedagógicas do professor. Ele é, em essência, um 
instrumento para o processo de regulação da aprendizagem, pois também deverá 
fornecer ao estudante um elenco bastante diversificado de tipos de informação 
acerca dos componentes curriculares – objetivos, atividades didáticas, fontes de 
consulta etc. – a ser desenvolvidos.

2.2 - O Modus Operandi

Elaborados no início de cada semestre pelos professores e com a orientação
da Coordenação Pedagógica, os Guias de Aprendizagem devem apresentar:

• Objetividade no que se pretende;
• Clareza na forma de detalhar;
• Concisão sem prejuízo do significado; e
• Simplicidade e praticidade no sequenciamento.

Na utilização do Guia, deve existir necessariamente: 
• Compromisso na relação entre professor e estudante;
• Cumplicidade na relação entre professor e família;
• Amizade na relação entre os estudantes; e  
• Solidariedade entre estudantes e comunidade. 

Nas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, a Pedagogia da Presença e o 
Tempo Integral são reconhecidos elementos que apoiam a introdução de no-
vos recursos metodológicos, a exemplo dos Guias. Neles, o estudante atua de 
maneira corresponsável no desenvolvimento do Projeto Escolar, cujos objetivos 
são a formação de jovens autônomos, solidários e competentes.

O Guia de Aprendizagem é utilizado pelos professores para indicar como estão o 
desenvolvimento, os resultados alcançados e as dificuldades encontradas; para re-
lacionar as características da proposta do PROCENTRO, dentre elas, a Educação para 
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Valores e Formação Integral e, por fim, para orientar objetivamente o proces-
so ensino-aprendizagem de cada disciplina. Ele indica, ainda, as atividades 
de docência e de grupo e os estudos individuais, considerando gradativa-
mente as necessidades, os interesses e os propósitos do estudante. Apon-
ta as fontes de referência e pesquisa e sugere atividades complementares, 
temas transversais e valores a ser trabalhados no período.  

Para sua elaboração, apresentamos algumas recomendações:
O GUIA: 
• Orienta objetivamente o processo ensino-aprendizagem de cada
 disciplina;
• Indica as atividades de docência, as atividades de grupo e os estudos
 individuais; 
• Considera, gradativamente, as necessidades, os interesses e os pro-
 pósitos do estudante;
• Indica, sugere e orienta as atividades;
• Aponta as fontes de referência e pesquisa;
• Sugere Atividades Complementares, Temas Transversais e os
 Valores a ser trabalhados no período.

O CONTEÚDO DEVE SER APRESENTADO SOBRE UM TRIPÉ:
• Conceitos – e os temas que serão desenvolvidos e trabalhados durante
 o período;
• Procedimentos – necessários à apreensão do conteúdo (estratégias,
 métodos e técnicas), fontes e referências de consulta e pesquisa,
 atividades complementares;
• Atitudes – observáveis, esperadas e resultantes das estratégias,
 métodos e técnicas aplicados durante o processo ensino-aprendizagem. 

A SELEÇÃO E APLICAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
• Só as que complementam o conteúdo de forma clara e explícita.
• Devem ser incorporadas ao contexto da unidade do bimestre. 
Tipos de Atividade Complementar:
• C – CONSOLIDAÇÃO: Atividades dirigidas a acentuar a importância de
 temas ou conceitos tratados em aula; 
• R – REFORÇO: Atividades que motivem, estimulem e ajudem a melhor
 compreensão e aceitação do conteúdo ou itens dele; 
• A – AMPLIAÇÃO: Atividades que, por sua amplitude ou característi-
 cas, não podem fazer parte, diretamente, da docência em sala de
 aula, mas que, por sua importância e atualidade devem ser conhecidas
 pelos jovens.
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A SELEÇÃO DE OBJETIVOS: 
MÍNIMOS ESSENCIAIS (didatismo) 
• Lista de Objetivos Instrucionais Gerais com o nível mínimo de compe-
 tências a atingir e que garantam o aprendizado necessário, bem como
 os pré-requisitos para as aprendizagens posteriores.

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO (autodidatismo)
• Cada estudante mostra diferentes graus de progresso;
• Depende de um período de desenvolvimento que varia de um
 estudante para outro: “A Capacidade de analisar, sintetizar e interpretar
 fatos, dados e situações” será diferente para cada um; 
• O trabalho desenvolvido na escola deve ajudar o estudante a se apro-
 ximar de seu objetivo;
• O professor deve ter cuidado para não impor a uma turma objetivos de
 desenvolvimento, em vez de os mínimos essenciais;
• O autodidatismo é a oportunidade de se traçar objetivos de desen-
 volvimento para os estudantes.
 
O NIVELAMENTO (didática cooperativa)
• Todos são convidados a ensinar o que sabem mais àqueles que sa-
 bem menos;
• Os estudantes que recebem a orientação para o “nível de desenvolvi-
 mento” devem se comprometer a não atrapalhar as aulas e a ensinar
 os outros;
• Os professores devem orientar todo o processo.

7



2.3 – MODELOS DE GUIAS DE APRENDIZAGEM

Disciplinas do Ensino Médio 

Centro de Ensino em Tempo Integral 
Série: 

PROFESSOR DISCIPLINA BIMESTRE-MÊS
     
      
Justificativa da unidade     

Atividades Prévias Atividades Didáticas –   
 Conteúdos 

Fontes e Referências   
     
Atividades Didáticas    
    
  

Atividades
Didático-cooperativas 

Atividades Temas Transversais:
Complementares

 
    
 Valores  

  
Critério de Avaliação  Anotações
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CENTRO DE ENSINO EXPERIMENTAL GINÁSIO PERNAMBUCANO – CEEGP 
GUIA DE APRENDIZAGEM – 3ª Série – 2008

n PROFESSOR: Marcos Durval/Paulo França
n DISCIPLINA: HISTÓRIA
n BIMESTRE – MÊS: Julho/Agosto/Setembro
n JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: A proposta deste bimestre fundamenta-se na leitura, discussão 
e debate, usando os processos históricos ocorridos no Brasil e no mundo de forma a estimular no 
estudante a consciência crítico-reflexiva acerca de sua condição de agente histórico.

n ATIVIDADES PRÉVIAS: Avaliar o conhecimento histórico adquirido no bimestre anterior, tendo 
como referência a avaliação escrita.

n ATIVIDADES AUTODIDÁTICAS:
l Ler e produzir textos referentes aos conteúdos vivenciados; 
l Usar dicionários para a compreensão de artigos complementares ao livro didático;
l Executar exercícios e pesquisa.

n ATIVIDADES DIDÁTICO-COOPERATIVAS:
l Contribuir nas atividades de leitura em grupo; 
l Interagir nas atividades de monitoria.

n OBJETIVOS INSTRUCIONAIS GERAIS:
l Analisar o Brasil no período de 1945 a 1964;
l Avaliar a democracia e a modernização do Brasil na República Popular;
l Conhecer os governos militares de 1964 a 1985;
l Apreciar as tentativas de redemocratização do Brasil;
l Conhecer a redemocratização e os planos econômicos;
l Compreender o mundo atual: múltiplos conflitos.

n OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
l Demonstrar como foi o processo de construção da democracia no período da República Populista.
 Suas mudanças e permanências na nova realidade econômica, política, social e cultural do Brasil; 
l Identificar as mudanças no cenário da sociedade brasileira durante os governos militares, no período
 da ditadura; 
l Compreender a importância da busca da democracia para a sociedade brasileira na década de 1980,
 afirmando as bases de um país moderno e neoliberal;
l Caracterizar a nova ordem do mundo tendo os múltiplos conflitos como referência do mundo atual;
l Caracterizar a importância da história de Pernambuco no cenário da história do Brasil.
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n TEMAS TRANSVERSAIS: 
l Pluralidade cultural;
l As várias representações da cultura, levando em consideração o período histórico analisado no  
 Brasil do século XX;
l Trabalho e consumo;
l Discutir com os jovens a problemática do mundo do trabalho, remetendo à questão da globalização
dos séculos XX e XXI aos dias de hoje.

n ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
l Testes de vestibular, questões do Enem;
l Leitura de textos diversos relacionados aos temas abordados;
l Aulões com questões de vestibular e Enem.

n VALORES: 
l Desenvolver uma postura cidadã;
l Ética como valor universal dos seres humanos;
l Defesa da diversidade cultural;
l A crença na convivência em grupo de forma respeitosa.

n CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
l Observação da participação e discussões em sala de aula e das produções de textos referen-
tes aos conteúdos estudados; 
l Provas objetivas e subjetivas;
l Atividades em grupo.

n FONTES DE REFERÊNCIA:
PARA O PROFESSOR
REZENDE, Antonio Paulo. Rumos da história: geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2001.
VICENTINO, Cláudio. História geral: volume único: ensino médio. São Paulo: Scipione, 2000.
SCHMIDT, Mario Furley. Nova história crítica: ensino médio: volume único. São Paulo: Nova 
Geração, 2005. 
VICENTINO, Cláudio & DORIGO, Gianpaolo. História para ensino médio: história geral e do Brasil: 
volume único. São Paulo: Scipione, 2001. 
BARBEIRO, Heródoto. História volume único para o ensino médio. São Paulo: Scipione 2004.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. 6a ed. São Paulo: EdusFDE, 1977.
HURBEMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21a ed. Rio de Janeiro.
HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções: 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998.
HOBSBAWM, E. J. A era do capital: 1848-1875. 10a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004.
HOBSBAWM, E. J. A era dos impérios: 1875-1914. 3a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
CROUZET, Maurice (org.). História geral das civilizações. Rio de Janeiro: Difel, 1977.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. História geral da civilização brasileira. 5a ed. Rio de Janeiro: Ber-
trand Brasil, 1995.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
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PARA O ESTUDANTE:
REZENDE, Antonio Paulo. Rumos da história: geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2001.
VICENTINO, Cláudio. História geral: volume único: ensino médio. São Paulo: Scipione, 2000.
SCHMIDT, Mario Furley. Nova história crítica: ensino médio: volume único. São Paulo: Nova
Geração, 2005. 
VICENTINO, Cláudio & DORIGO, Gianpaolo. História para ensino médio: história geral e do Brasil: 
volume único. São Paulo: Scipione, 2001. 
BARBEIRO, Heródoto. História volume único para o ensino médio. São Paulo: Scipione 2004.
CAMPOS, Flavio de. A escrita da história: ensino médio. volume único. São Paulo, 2005.

FILMES:
LAMARCA (BRA, 1994). Direção: Sérgio Rezende.
O QUE ISSO, COMPANHEIRO? (BRA, 1997) Direção: Bruno Barreto.
TERRA EM TRANSE (BRA, 1967). Direção: Glauber Rocha.
BYE BYE BRASIL (BRA, 1970). Direção: Carlos Diegues.
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CENTRO DE ENSINO EXPERIMENTAL GINÁSIO PERNAMBUCANO – CEEGP 
GUIA DE APRENDIZAGEM – 1o Ano – 2008

n PROFESSOR: Mônica Medeiros de Albuquerque e Mello
n DISCIPLINA: FILOSOFIA
n BIMESTRE – MÊS:
n JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: Com base nos elementos estudados referentes ao filoso-
far e a conhecimentos sobre a condição da existência humana, trabalharemos fundamentos 
necessários para o entendimento do ser humano enquanto ser social e político, utilizando 
metodologias que contribuam para ampliar a compreensão do significado e a importância da 
cultura para a existência da sociedade humana, considerando todos os aspectos relevantes 
para o processo de transformação do mundo natural no artificial.

n ATIVIDADES PRÉVIAS:
l Questionamentos sobre o que é cultura;
l Debates sobre a transformação da biosfera;
l Pesquisas sobre diferentes culturas.

n ATIVIDADES AUTODIDÁTICAS:
l Aulas expositivas;
l Debates.

n ATIVIDADES DIDÁTICO-COOPERATIVAS:
l Seminários;    l Pesquisas;    l Produção de painéis;    l Dramatizações.
l Análise e produção de textos diversos;
l Audição, leitura e análise de músicas.

n OBJETIVOS INSTRUCIONAIS GERAIS:
Compreender e problematizar conceitos de cultura, numa perspectiva de espaço de relações 
e intervenções especificamente humanas.

n OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Ampliar a compreensão do significado e a importância da 
criação e da transformação cultural por meio de uma perspectiva/“leitura histórica do ce-
nário local e mundial”;
Sensibilização para os aspectos positivos e negativos da ação humana na biosfera para a 
criação e transformação da sociedade humana.
TEMAS TRANSVERSAIS: 
l Política e Cidadania;    l Humanismo;    l Ética;    l Liberdade.
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
l Consolidação;    l Exposição oral dos conteúdos trabalhados individualmente e por equipe;
l Reforço;    l Exercícios escritos e relatórios;    l Ampliação;    l Exibição de vídeos e
produção teatral.

VALORES: 
l Solidariedade;    l Consumo sadio/racional;    l Respeito à diversidade.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Serão considerados vários aspectos do processo de
desenvolvimento dos estudantes – o nível de interação com o grupo, a participação e o 
desenvolvimento dos trabalhos/exercícios, debates, a apreensão dos conteúdos/
desenvolvimento conceitual. A avaliação será instrumentalizada por meio dos trabalhos 
realizados durante o processo ensino-aprendizagem, considerando a coerência na argu-
mentação, o aprofundamento na reflexão e a organização das ideias apresentadas.

FONTES DE REFERÊNCIA:
PARA O PROFESSOR
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofando. São Paulo: Moderna, 2003.
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000.
ABBAGNANO, Nicola. História da filosofia - vol. I. Lisboa: Editorial Presença, 1991.
Diálogos/Platão (Os pensadores). São Paulo: Abril Cultural, 1979. 
COTRIM, Gilberto. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas. São Paulo:
Saraiva, 2002.

PARA O ESTUDANTE:
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofando. São Paulo: Moderna, 2003.
SOUZA, Sonia Maria Ribeiro de. Um outro olhar: filosofia. São Paulo: FTD, 1995.
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000.
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GeografiaGeografia
CENTRO DE ENSINO EXPERIMENTAL GINÁSIO PERNAMBUCANO – CEEGP 
GUIA DE APRENDIZAGEM – 2006 – 2º ANO

n PROFESSOR: Porfírio Britto e Priscila Porto
n DISCIPLINA: GEOGRAFIA
n BIMESTRE – MÊS: 3º ano 2008 III Bimestre
n JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: A polarização de um país na economia globalizada 
é demonstrada pelo seu nível de industrialização e influência comercial – quanto mais 
industrializado, mais influente e polarizador. O estudo da industrialização dos países do 
mundo e das fontes de energia por eles utilizadas é de fundamental importância para a 
compreensão do panorama mundial atual e do processo de globalização. A retomada des-
ses temas, já vivenciados na série anterior, se faz necessária dada a sua relevância para 
os prováveis concursos a ser prestados pelo alunado.

n ATIVIDADES PRÉVIAS: Sondagens, testes, exercícios, debates e dinâmicas.

n ATIVIDADES DIDÁTICAS - CONTEÚDOS
   ATIVIDADES AUTODIDÁTICAS:
l Contextualização do conteúdo, interpretação e produção de textos;
l Exercícios para fixação da aprendizagem, análise de mapas.

n ATIVIDADES DIDÁTICO-COOPERATIVAS: Pesquisas, leituras de textos, estudo interati-
vo entre os grupos, seminários etc.

n OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
l Analisar o processo de evolução na transformação de matérias-primas em produtos 
(artesanais, manufaturados e industriais);
l Compreender o processo de Revolução Industrial;
l Identificar os tipos de indústria;
l Analisar os fatores que influenciam a localização das indústrias;
l Analisar o processo de industrialização do Brasil e do mundo;
l Identificar as fontes de energia mais utilizadas no Brasil e no mundo;
l Diferenciar fontes renováveis e não-renováveis;
l Analisar as variações na produção/preço das fontes de energia;
l Analisar os impactos ambientais das fontes de energia mais utilizadas;
l Identificar as fontes alternativas de energia.
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n TEMAS TRANSVERSAIS: Meio ambiente e cidadania.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Exibições de documentários, discussões, palestras e 
excursões pedagógicas.

VALORES: 
l Respeito à vida e à diversidade;
l Meio ambiente, saúde e limpeza;
l Ética, cidadania.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Ocorrerá no decorrer do processo ensino-aprendizagem, 
na dinâmica das situações didáticas.
Provas e testes realizados em sala e durante avaliação geral da escola, apresentação de 
seminários.

FONTES DE REFERÊNCIA:
PARA O PROFESSOR E PARA O ESTUDANTE:
CHRISTOFOLETTI, Antonio. Geografia para o mundo atual: análise ambiental. Cia.
Editora Nacional.
MORAES, Paulo Roberto. Geografia geral e do Brasil. Harbra: 2003.
COIMBRA, Pedro. Geografia: uma análise do espaço geográfico. Harbra: 2002.
COELHO, Marcos de Amorim. Geografia geral. Moderna: 2002.
AMORIM, Marcos de. Geografia do Brasil. Moderna: 2002.
MOREIRA, J.C. e SENE, E. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. 
Scipione: 2004.

15



SociologiaSociologia

n PROFESSOR: Mônica Medeiros de A. e Mello
n DISCIPLINA: SOCIOLOGIA
n BIMESTRE – MÊS: 2° ano 2008 Primeiro
n JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: A sociologia como disciplina de ensino médio deve contri-
buir para o entendimento e as reflexões sobre o espaço social, motivando o desenvolvimento 
de análise e mudanças sociais.
No primeiro bimestre, buscaremos, por meio de conceitos sociológicos introdutórios, uma 
visão geral da sociedade e de seus principais fatos sociais.

n ATIVIDADES PRÉVIAS:
Elaboração de painéis temáticos;
Produção de textos;
Debates sobre problemas sociais.

n ATIVIDADES DIDÁTICAS - CONTEÚDOS
   ATIVIDADES AUTODIDÁTICAS:
l Aulas expositivas dialogadas;
l Leituras de jornais e revistas;
l Debates.

n ATIVIDADES DIDÁTICO-COOPERATIVAS:
l Dramatizações;
l Apresentações de seminários;
l Exercícios em grupo.

n OBJETIVOS INSTRUCIONAIS GERAIS: Utilizar conhecimentos sociológicos e estabele-
cer conexão entre os conceitos assimilados e as ações práticas, de forma a possibilitar uma 
leitura crítica da realidade, especialmente de suas relações sociais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Identificar as relações sociais presentes no meio social.
Possibilitar várias leituras da realidade com a produção de novas representações e discursos.

TEMAS TRANSVERSAIS: Ética e cidadania.

CENTRO DE ENSINO EXPERIMENTAL GINÁSIO PERNAMBUCANO – CEEGP 
GUIA DE APRENDIZAGEM – 2008 – 2º ANO
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Produção de dramatizações; debate sobre músicas e 
filmes.

VALORES: Solidariedade; consumo sadio/racional; respeito à diversidade.
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Serão considerados vários aspectos do processo de
desenvolvimento dos estudantes – o nível de interação com o grupo, a participação e o 
desenvolvimento dos trabalhos/exercícios, debates, a apreensão dos conteúdos/
desenvolvimento conceitual. A avaliação será instrumentalizada por meio dos trabalhos 
realizados durante o processo ensino-aprendizagem, considerando a coerência na
argumentação, o aprofundamento na reflexão e a organização das ideias.

FONTES DE REFERÊNCIA:
PARA O PROFESSOR
PCN+ ensino médio: Orientações educacionais complementares aos parâmetros
curriculares nacionais. Ciências humanas e suas tecnologias. Secretaria de Educação
Média e Tecnologia – Brasília: MEC, 2002.
CRISTOVAM, Buarque. O que é apartação - Coleção Primeiros Passos. Brasiliense.
BECKER, Daniel. O que é adolescência - Coleção primeiros passos. Brasiliense.
SANTOS, Pérsio. Introdução à sociologia. Ática.
TOMAZI, Nelson Dácio. Iniciação à sociologia. Saraiva.
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. Ática.
COSTA, Cristina. Introdução à ciência da sociedade. Moderna.

PARA O ESTUDANTE:
SANTOS, Pérsio. Introdução à sociologia. Ática.
SHINID, Mário. Nova história crítica do Brasil. Nova Geração.
TOMAZI, Nelson Dácio. Iniciação à sociologia. Saraiva.
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BiologiaBiologia
n PROFESSOR: Avany Arruda, Ediene Gomes, Maria Etiene Cavalcante e Minancy Gomes
n DISCIPLINA: BIOLOGIA
n BIMESTRE – MÊS: Primeiro - Fevereiro/Março/Abril
n JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: Discutir e aprofundar conceitos, procedimentos e ati-
tudes relacionados ao reino animal e à fisiologia humana, de modo que favoreça a con-
solidação da aprendizagem.

n ATIVIDADES PRÉVIAS: Pré-teste com questões de vestibulares que contemplem os conte-
údos que serão pré-requisitos para a compreensão da consolidação do conteúdo em questão.

n ATIVIDADES DIDÁTICAS - CONTEÚDOS:
l Exibição de vídeo para leitura de imagens sobre diversos tipos de animais invertebrados
 e vertebrados;
l Realização de experimentos nos processos digestórios e respiratórios;
l Realização de painel integrado;
l Elaboração de mapa conceitual;
l Estudo dirigido;
l Leitura coletiva;
l Construção de texto com o conteúdo trabalhado;
l Socialização do conteúdo ensinado por meio de paródia, teatro, jogos, jornal, álbum seriado. 

n ATIVIDADES DIDÁTICO-COOPERATIVAS:
   OBJETIVOS INSTRUCIONAIS GERAIS
Sistematizar e ampliar as concepções científicas em relação ao reino animal, suas ca-
racterísticas e a classificação e fisiologia humana.

n OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
l Definir, compreender e diferenciar metameria, simetria e a importância evolutiva dos
 grupos de animais em que são encontrados;
l Identificar as diferentes estruturas locomotoras e reconhecer sua importância na evolução
 dos seres vivos;
l Conceituar folhetos embrionários, diferenciar os animais em diblásticos e triblásticos e
 compreender o surgimento do celoma, classificando os animais em acelomados, pseudoce-
 lomados e celomados;
l Compreender o destino final do blastóporo, classificando os animais em protostômios e
 deuterostômios;

CENTRO DE ENSINO EXPERIMENTAL GINÁSIO PERNAMBUCANO – CEEGP 
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l Citar, caracterizar e classificar os representantes dos invertebrados e vertebrados;
l Discorrer sobre a função da digestão;
l Listar sequencialmente todos os órgãos do sistema digestório, descrevendo a estrutura
 e a função respectiva de cada um;
l Mencionar as glândulas anexas, sua importância e sua função no processo digestivo;
l Citar as principais enzimas que atuam e os produtos produzidos pela ação enzimática;
l Fazer análises comparativas entre o sistema digestório de todos os animais;
l Descrever a propriedade e o transporte de gases pelo sangue;
l Compreender o automatismo da respiração;
l Fazer análises comparativas entre o sistema respiratório de todos os animais;
l Discorrer sobre a função da circulação;
l Conhecer todos os órgãos do sistema cardiovascular e descrever a estrutura e a função
 respectiva de cada um;
l Diferenciar os tipos de vaso sanguíneo e suas respectivas funções;
l Reconhecer a importância das coronárias;
l Conhecer a estrutura do coração – suas cavidades, suas válvulas e seu funcionamento;
l Definir pressão arterial fazendo a diferença entre sístole e diástole;
l Compreender como atuam a adrenalina e acetilcolina na regulação dos batimentos
 cardíacos;
l Descrever e esquematizar a pequena e a grande circulação;
l Caracterizar a circulação linfática;
l Citar as funções dos componentes sanguíneos;
l Conhecer todos os órgãos do sistema excretor e descrever a estrutura e a função
 respectiva de cada um;
l Descrever a estrutura e a função do néfron;
l Compreender o processo de filtração, reabsorção e secreção;
l Compreender o controle da função renal pela ação hormonal;
l Compreender o processo de osmorregulação;
l Fazer análises comparativas entre o sistema excretor de todos os animais.

n TEMAS TRANSVERSAIS: A proposta de Biologia, neste guia, é trabalhar temas
transversais como eixos norteadores para que o estudante reflita e atue conscientemente 
na construção de valores e atitudes em todas as áreas. Para isso, trabalharemos o tema 
na área de meio ambiente e trabalho.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
Consolidação: Seminários; exibição de filmes, DVD.
Reforço: Banca de estudo; revisão da matéria.
Ampliação: Pesquisa, análise e discussão sobre o que veiculam em jornais, revistas, 
livros, fotos, propagandas ou programas de TV, para trazer à tona as mensagens
implícitas ou explícitas sobre valores e papéis sociais;
Montagem de painel com fotos e material adquirido e produzido nas aulas;
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Busca de literaturas para aprofundamento de conteúdos vivenciados em sala de aula por 
meio da leitura e da resolução de testes.

VALORES: 
Para a legitimação de valores, que é um dos eixos norteadores do nosso tema transver-
sal, consideraremos as seguintes dimensões do desenvolvimento individual: autocon-
fiança, respeito, afetividade, humildade, solidariedade e racionalidade.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
l Inclusão apenas de atividades contextualizadas;
l Identificação da construção, relação e aplicação dos conceitos explícitos ou implícitos
 nos conteúdos trabalhados para que o estudante desenvolva prioritariamente habilidades
 voltadas para o aprender a aprender, o aprender a fazer e o aprender a conviver e
 aprender a ser;
l Identificação, por meio da participação nos grupos de trabalho, se o estudante percebe e 
utiliza  as concepções/conceitos em diferentes situações de aprendizagem e se apresenta 
um comportamento comprometido com seu desenvolvimento pessoal e com a realização 
das atividades individuais e coletivas, e se analisa e reflete sobre o efeito de suas ações 
como aprendiz, de forma a aprimorá-las, avaliando seus resultados e escrevendo suas 
conclusões a esse respeito;
l As atividades individuais, tais como elaboração de relatório, construção de mapa con-
 ceitual: exercícios/testes/provas entre outros;
l As atividades de grupo, tais como exercícios/testes, seminários, construção de mapa
 conceitual, painel integrado, leituras de textos imagéticos (vídeos, DVDs, cartazes, 
 transparências entre outros) no recurso didático desenvolvidas cotidianamente;
l A avaliação do trabalho realizado em sala de aula por toda a turma, considerando os
 seguintes aspectos: relevância do conteúdo trabalhado, atividades vivenciadas e atuação
 do professor e desempenho do estudante.

FONTES DE REFERÊNCIA:
PARA O PROFESSOR
AMABIS, José Mariano & MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. Vol. 1. São Paulo: Moderna, 
2004.
CHEIDA, Luiz Eduardo. Biologia: Terceirão. São Paulo: FTD, 2006.
HAMILTON, W.J. Tratado de anatomia humana. Trad. de Milton Picosse, et al. Rio de Janei-
ro: Interamericana, 2004.
KAPIT, Wynn; ÉLSON, Lawrence M. Anatomia: manual para colorir. Supervisão da Tradu-
ção BIAZZOTTO, Walter. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 2003.
LAURENCE, J. Biologia: plantas. São Paulo: Nova Geração, 2002.
LOPES, Sônia. Bio: Volume único. Saraiva, 2006.
STORE, Tracy Irwin, et al. Zoologia geral. Tradução FROECERLICH, Cláudio Gilberto; COR-
REA, Diva Diniz e SCHLENTZ, Érika. São Paulo: McGraw-Hill Book Company, 2000.
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PARA O ESTUDANTE:
AMABIS, José Mariano & MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. Vol. 1. São Paulo: Moderna, 
2004.
CHEIDA, Luiz Eduardo. Biologia integrada – Volume único. São Paulo: Editora FTD, 2002.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da língua portuguesa Século XXI. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004.
LOPES, Sônia. Bio: volume único. Saraiva, 2006. 
LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Bio: volume único. Saraiva, 2007.
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FísicaFísica
n PROFESSOR: Edson Simas, Marcus Venícius, Josivan Nascimento, Petrus Chaves
n DISCIPLINA: FÍSICA
n BIMESTRE – MÊS: 3º Bimestre
n JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: A complexidade da vida moderna e o exercício da ci-
dadania plena impõem o domínio de conhecimentos, em especial da mecânica, termolo-
gia, termodinâmica e eletricidade sobre o mundo físico, que os jovens do ensino médio 
devem compreender e se apropriar enquanto produto da inteligência humana e, portan-
to, como elemento cultural básico que se mantém em contínua construção e reelabora-
ção. Esses conhecimentos deverão favorecer a maior integração dos educandos em seu 
entorno socioambiental, possibilitando a melhoria de sua qualidade de vida e, portanto, 
como mister, o processo ensino-aprendizagem e de estudo em Física desse conteúdo, 
não apenas para transmitir conhecimentos, mas também para que possa apresentar 
uma visão do que seja “cultura científica” viva, que está presente no contínuo aperfei-
çoamento desse ramo das ciências da natureza, Matemática e suas tecnologias.

n ATIVIDADES PRÉVIAS: 
l Resolução individual de exercícios de vestibular para a compreensão dos conceitos da
 mecânica, termologia, termodinâmica, eletricidade, oscilações e ondas;
l Sondagem com os educandos sobre observações de eventos relacionados a mecânica,
 termologia, termodinâmica, eletricidade, oscilações e ondas;
l Observação e análise dos resultados dos simulados.

n ATIVIDADES DIDÁTICAS - CONTEÚDOS
 ATIVIDADES AUTODIDÁTICAS:
l Resolução de exercícios, questões e problemas de vestibular, em que os educandos
 busquem encontrar estratégias necessárias para solucionar integralmente uma situa-
ção de estudo;
l Pesquisa bibliográfica;
l Pesquisas em jornais, revistas e livros sobre a utilidade de determinado assunto
 ou tema de estudo.

ATIVIDADES DIDÁTICO-COOPERATIVAS:
l Estudo dirigido em pequenos grupos;
l Estudo interativo (com vídeos e DVD sobre os princípios da dinâmica e dos fenômenos
 periódicos e oscilatório) em grupos;
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l Leitura e interpretação de textos referentes a problemas e questões de vestibular e
 do Enem;
l Debates entre os educandos sobre os conteúdos trabalhados.

OBJETIVOS INSTRUCIONAIS GERAIS
l Estabelecer um estudo sobre os princípios da mecânica, termologia, termodinâmica,
 eletricidade, oscilações e ondas;
l Investigar os fenômenos da mecânica, termologia, termodinâmica, eletricidade,
 oscilações e ondas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Termodinâmica

l Caracterizar a energia interna de um sistema;
l Reconhecer a realização de trabalho à custa de calor e vice-versa;
l Estabelecer o equivalente mecânico do calor (1 cal = 4,18 J);
l Reconhecer uma transformação cíclica;
Aplicar o princípio da conservação de energia em sistemas termicamente isolados;
l Enunciar e interpretar a primeira e a segunda lei da Termodinâmica;
l Identificar diferentes formas de energia em diferentes tipos de máquina térmica.

Eletrostática
l Reconhecer a importância dos fenômenos eletrostáticos no desenvolvimento da
 eletricidade;
l Reconhecer a existência de dois tipos de cargas elétricas: positiva e negativa;
l Enunciar algumas propriedades dos elétrons, prótons e nêutrons;
l Descrever os processos de eletrização: atrito, contato e indução;
l Identificar diferenças entre condutores e isolantes do ponto de vista da estrutura da matéria;
l Diferenciar condutores de isolantes;
l Diferenciar corpos eletrizados de corpos não eletrizados;
l Eletrizar corpos por meio da indução eletrostática;
l Explicar o princípio de conservação e quantificação da carga em processo de eletrização.    

Força elétrica
l Aplicar e caracterizar a Lei de Coulomb para cargas elétricas puntiformes;
l Definir unidade de carga elétrica;
l Representar graficamente a Lei de Coulomb. 
        

Forças no movimento circular
l Caracterizar força centrípeta;
l Relacionar a força centrípeta sobre um corpo de massa m com a velocidade de seu
 movimento e o raio de sua órbita;
l Calcular aceleração centrípeta e força centrípeta.
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Energia
l Diferenciar o conceito físico do conceito vulgar de trabalho;
l Caracterizar o trabalho de uma força como medida da energia mecânica transferida 
entre sistemas;
l Definir joule como unidade de trabalho no SI;
l Determinar o trabalho de uma força constante e de uma força variável;
l Explicar o significado físico de potência de uma máquina;
l Definir a unidade de potência no SI: o watt;
l Relacionar o watt com outras unidades de potência;
l Identificar o Sol como fonte primária de energia;
l Relacionar o conceito de rendimento de uma máquina com a dissipação de energia;
l Conceituar energia cinética e energia potencial;
l Identificar formas de energia cinética e de energia potencial;
l Expressar algebricamente a energia cinética e a energia potencial;
l Analisar as transformações das diversas formas de energia em sistema conservativo;
l Caracterizar o trabalho como variação de energia cinética de um corpo;
l Identificar situações em que ocorre a dissipação de energia;
l Conceituar a energia potencial de uma mola;
l Associar o trabalho de uma força de mola com a variação da energia potencial da mola;
l Expressar analiticamente a lei da conservação de energia mecânica;
l Aplicar o princípio da conservação da energia mecânica em situações do cotidiano.

TEMAS TRANSVERSAIS: Trabalho e meio ambiente.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Banca de estudo, enfatizando não somente uma 
melhor regulação da aprendizagem, mas sobretudo como um espaço didático que venha 
a contribuir com o educando para minimizar suas dificuldades de aprendizagem e de es-
tudo na disciplina de Física.
Aulões:
VALORES: 
l Estabelecer uma relação empática e solidária com os colegas, respeitando as diferen-
 ças socioculturais, de gênero, geração e etnia presentes no grupo;
l Reconhecer em si próprio e em seus pares, enquanto portadores e produtores de cultu-
ras, dotados de capacidade de ampliar seu universo de conhecimentos, valores e meios 
de expressão;
l Estabelecer a humildade e a flexibilidade na apresentação de opinião em debates 
coletivos; 
l Respeitar seu ambiente social e natural na perspectiva de melhoria de sua qualidade de vida.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
l Compreender um texto lido, manifestando essa compreensão por meio de exposição
 oral de suas ideias principais, resposta oral ou escrita a perguntas que exijam a
 identificação de informações físico-matemáticas que contêm o texto;
l Discernimento das grandezas no Sistema Internacional (SI) e outros;
l Utilizar linguagem física adequada a elementos de sua representação simbólica;
l Resolver problemas envolvendo os conceitos físicos referentes aos princípios termologia,
 termodinâmica, eletricidade, oscilações e ondas;
l Reconheçer a Física enquanto uma construção humana com seus aspectos socioculturais.

FONTES DE REFERÊNCIA:
PARA O PROFESSOR
FÍSICA POR 40 PROFESSORES - Uma nova visão - Seduc-UPE (Poli) - Facepe.
CABRAL E LAGO. Física 1, 2 e 3. São Paulo: Editora Harbra, 2004.
ALVARENGA e MÁXIMO. Curso de Física. São Paulo: Scipione, 2000.
BRASIL, Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Lei n° 9394 de 20/12/1996. 
Brasília: MEC, 1994.
BONADIMAN, Hélio. Mecânica dos fluidos; experimentais, teoria, cotidiano. 2a ed. ljuí: 
Unijuí Editora, 1989.
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais ensino médio. Área ciências da natureza, 
matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEMTEC, 1999.
Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (GREEF). Física mecânica l; Física
térmica 2; Eletromagnetismo 3. São Paulo: Edusp, 1995.
HADJ, CHARLES. Avaliação desmistificada. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.
JDÁNOV. L. Física para o ensino técnico especializado. Mir. Moscovo, 1985.
MENEZES, Luís Carlos. A matéria uma aventura do espírito: fundamentos e fronteiras 
do conhecimento. 1a ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2005.
PIÓRICHKINE. A. V et al. Física - Volume 1. Ed. Portugal: Mir Moscovo, 1987.
BONJORNO, Regina; CLINTON. Física 2° grau – De olho no vestibular. São Paulo: FTD. 
WEISSMANN, H. (org.) Didática das ciências naturais. Porto Alegre: Artmed, 1998.

PARA O ESTUDANTE:
FÍSICA POR 40 PROFESSORES - Uma nova visão - Seduc-UPE (Poli) - Facepe.
ALVARENGA e MÁXIMO. Curso de física. São Paulo: Scipione, 2000.
CABRAL E LAGO. Física 1, 2 e 3. São Paulo: Harbra, 2004.
BONJORNO, Regina; CLINTON. Física 2° grau – De olho no vestibular. São Paulo: FTD. 
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MatemáticaMatemática

n PROFESSOR: Admilson Taurino da Silva, José Roberto Lima Miranda, Josenilson Velez de 
Lima, Rejane Maria Betmann
n DISCIPLINA: MATEMÁTICA
n BIMESTRE – MÊS: 1º Bimestre
n JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: Proporcionar a todos os estudantes, no primeiro se-
mestre do ano letivo, condições necessárias para a aprendizagem e o bom desempenho 
durante o ensino médio por meio de questões de autorreflexão e de resoluções de pro-
blemas de diversos graus de dificuldade em atividades individuais e em grupo, contem-
plando as possíveis lacunas existentes nos anos estudados anteriormente.

n ATIVIDADES PRÉVIAS: 
l Sondagem por testes;    l  Observação do desempenho dos estudantes;
l Resolução das fichas de exercícios (individuais e em grupo).

n ATIVIDADES DIDÁTICAS - CONTEÚDOS
 ATIVIDADES AUTODIDÁTICAS:
l Pesquisa.    l Estudo orientado.    l  Resolução de problemas.

ATIVIDADES DIDÁTICO-COOPERATIVAS:
l Painel integrado;    l  Resolução de problemas em grupo;   l Socialização das atividades propostas.

OBJETIVOS INSTRUCIONAIS GERAIS
Analisar e comparar as diferenças e semelhanças entre os diversos conjuntos numéricos. 
Representar graficamente as funções polinomiais do 1º e 2º graus, racionais e irracionais. 
Reconhecer os principais conceitos da geometria plana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
l Reconhecer e aplicar as propriedades, bem como operar no conjunto dos números naturais, 
inteiros racionais e reais;
l Definir e representar conjuntos;
l Reconhecer os diversos tipos de conjunto e suas propriedades;
l Efetuar as operações com conjuntos;
l Estabelecer uma correspondência entre os pontos de um plano e os pares ordenados de 
números reais;
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l Identificar e localizar os pares ordenados de números reais no plano cartesiano; nu-
 méricos na reta real;
l Identificar as representações dos intervalos; 
l Compreender o conceito de função usando a relação entre duas grandezas e estabelecer, 
 quando possível, a lei que forneça a relação de dependência entre elas;
l Identificar quando uma função é injetora, sobrejetora ou bijetora;
l Reconhecer a monotonicidade e a paridade de uma função;
l Determinar a inversa de uma função, quando possível;
l Determinar a função composta de duas ou mais funções;
l Utilizar a notação y = f (x);
l Analisar e interpretar o gráfico de uma função para extrair informações significativas a
 seu respeito;
l Reconhecer exemplos e resolver exercícios em que as funções estejam contextualizadas 
 em situações do cotidiano ou aplicadas em outras áreas do conhecimento;
l Identificar funções polinomiais de primeiro e segundo graus, funções racionais e
 irracionais, bem como construir, ler e analisar os gráficos que as representam;
l Identificar funções modulares, exponenciais e logarítmicas, bem como construir, ler e 
 analisar os gráficos que as representam.

TEMAS TRANSVERSAIS: 
Meio ambiente e trabalho sendo abordados da seguinte forma:
l Verificar em mapas as áreas verdes ainda existentes no Brasil;
l Discutir sobre as áreas verdes e suas formas de preservação;
l Analisar os locais de mata atlântica existentes em nosso estado.
ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
Resolução de questões de vestibulares, concursos e Enem por meio de fichas.
  
 Consolidação
l Aulão;
l Laboratório;
l Estudo orientado.

Reforço
l Aulão para garantir a aprendizagem de conteúdos que apresentaram dificuldades de 
 compreensão por meio de fichas de exercícios.

Ampliação
l Aulões direcionados para eventos como Olimpíada de Matemática e SAEPE.

VALORES: 
l Respeito ao ser vivo;
l Ética;
l Valorização do meio ambiente;
l Qualidade de vida.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Serão utilizados, durante o processo de avaliação, diversos instrumentos (testes, pro-
vas, resolução de problemas, atividades em grupo e individuais) e atividades que possi-
bilitem uma ampla abordagem de vários aspectos envolvidos no processo ensino-apren-
dizagem. Entre eles podemos citar os trabalhos em grupo, exercício avaliativo individual 
ou em dupla, observando as estratégias utilizadas pelos estudantes para a resolução 
dos problemas.
Serão avaliados também os aspectos atitudinais e procedimentais, identificando os estu-
dantes que apresentam dificuldades em realizar um trabalho coletivo, bem como os que 
não demonstram perseverança na busca de resultados, procurando identificar as causas 
dessas dificuldades. 
Além desses, serão levados em consideração os resultados dos testes e das provas realiza-
dos em sala e durante avaliação geral da escola.

FONTES DE REFERÊNCIA:
PARA O PROFESSOR
A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM REVISTA – SBEM (Vários números).
NUNES et al. Introdução à educação matemática: os números e as operações aritméticas. 
São Paulo: Proem, 2001.
PCN+ Ensino Médio: Orientações educacionais complementares aos parâmetros curricu-
lares nacionais. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Secretaria de Educa-
ção Média e Tecnológica. Brasília: MEC, Semetec, 2002.
REVISTA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA - RPM – SBM (Vários números).
HERNÁNDEZ, Fernando e VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos 
de trabalho (O conhecimento é um caleidoscópio). 5ª ed. Trad. Jussara Haubert Rodrigues. 
Porto Alegre: Artmed, 1998.

PARA O ESTUDANTE:     
IEZZE, Gelson et al. Matemática ciência e aplicação – volume 2. São Paulo: Editora Atual, 2004.
DANTE, Luis Roberto. Matemática Contexto & Aplicações – volume 2, São Paulo: Editora 
Ática, 2004.
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QuímicaQuímica
n PROFESSOR: Afonso Feitosa Reis Filho, Ana Beatriz Ferreira Leão, Jozária de Fátima
Lemos de Lima, Maria do Socorro Lopes Pina
n DISCIPLINA: QUÍMICA
n BIMESTRE – MÊS: 3º Bimestre - 2008 – 1ª Série do Ensino Médio
n JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: Neste bimestre serão abordados tópicos que levarão 
os estudantes a utilizar os modelos microscópicos das ligações químicas para explicar o 
comportamento observável (macroscópico) das várias substâncias que estão inseridas
no cotidiano, bem como a representar, pela linguagem própria da química, as suas 
transformações.

n ATIVIDADES PRÉVIAS: Revisão, por meio de questionamentos, sobre a distribuição 
eletrônica dos átomos.

n ATIVIDADES DIDÁTICAS - CONTEÚDOS
 ATIVIDADES AUTODIDÁTICAS:
l Resolução de exercícios; 
l Pesquisa;
l Didático-cooperativas;
l Discussão, resolução de questões propostas e socialização das conclusões no grande  
 grupo.

ATIVIDADES DIDÁTICO-COOPERATIVAS:
OBJETIVOS INSTRUCIONAIS GERAIS
Manusear corretamente a Tabela Periódica, extraindo da mesma informações sobre os 
elementos químicos.
Explicar as ligações iônicas e covalentes pela regra do octeto, e a ligação metálica pela 
teoria dos elétrons semilivres; relacionar as propriedades macroscópicas das substâncias 
com o tipo de ligação química entre seus átomos, moléculas ou íons e prever o arranjo 
espacial das moléculas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
l Relacionar a localização dos elementos químicos na Tabela Periódica com suas configura-
ções eletrônicas;
l Deduzir o comportamento químico dos elementos pelo conhecimento de sua posição
 na Tabela Periódica;
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l Utilizar a regra do octeto para montar as fórmulas dos compostos iônicos e covalentes;
l Identificar as propriedades inerentes aos metais e aos compostos iônicos e covalentes; 
l Identificar a geometria das moléculas a partir da análise de fórmulas;
l Utilizar o conceito de eletronegatividade para fazer previsões sobre a polaridade das mo-
léculas e sobre o tipo de força intermolecular que atua entre elas;
l Concluir que o modo como os átomos e as moléculas se combinam e se organizam espacial-
mente interfere nas propriedades dos compostos formados;
l Descrever o modelo de ligação metálica como aquele que envolve a interação entre cá-
tions e elétrons semilivres.

TEMAS TRANSVERSAIS: 
Meio ambiente: a natureza como fonte de recursos materiais.
Trabalho e consumo: processos de produção de metais e suas ligas e seus usos na sociedade.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES:

Consolidação
Realização de atividades experimentais.
  Reforço
Resolução de questões de vestibular e Enem.

Ampliação
Estudo dirigido em grupo sobre ligação metálica e ligas metálicas.

Valores
Respeito à vida e à diversidade;
Qualidade de vida;
Preservação dos recursos naturais.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Serão avaliados os aspectos cognitivos, atitudinais e procedimentais, por meio da observa-
ção dos itens descritos a seguir:
l Elaboração de relatório da atividade prática coerente com o modelo proposto;
l Desempenho na avaliação escrita;
l Participação ativa nas discussões em sala de aula;
l Respostas pertinentes às questões propostas;
l Desempenho no simulado do vestibular.
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FONTES DE REFERÊNCIA:
PARA O PROFESSOR
PCN+ Ensino Médio: Orientações educacionais complementares aos parâmetros
curriculares nacionais. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Secretaria 
de Educação Média e Tecnológica. Brasília: MEC, Semetec, 2002.
MALDANER, O. A. Química 1: construção de conceitos fundamentais. 2ª ed. Ijuí: Unijuí, 1992.
SANTOS, W. L. P. et al. Química e sociedade – Coleção Nova Geração. 1ª ed. São Paulo: 
Nova Geração, 2005.
MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química para o ensino médio – Série Parâmetros. 1a 
ed. São Paulo: Scipione, 2003.
COUVRE, G.J. Química total. São Paulo: FTD, 2001.
FONSECA, M.R.M. Completamente química. São Paulo: FTD, 2001.
COLL, C. et al. O construtivismo na sala de aula. Trad. Claudia Schiling. São Paulo: Ática, 1996.
SILVA, E. R. et al. Química – transformações e aplicações. Volumes 1, 2, 3. Ed. Ática, 
2001.
PERUZZO, F.M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 2a ed. São Paulo:
Moderna, 1998.
LEMBO, A. Química – realidade e contexto. 3a ed. São Paulo: Ática, 2004.

PARA O ESTUDANTE:
COUVRE, G.J. Química total. São Paulo: FTD, 2001.
FONSECA, M.R.M. Completamente química. São Paulo: FTD, 2001.
USBERCO, J. & SALVADOR, E. Química. São Paulo: Saraiva, 2005.
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Língua Portuguesa
n PROFESSOR: Joelma Oliveira e George Lucena
n DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA
n BIMESTRE – MÊS: 3º - Julho a Setembro – 2008
n JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: Dando continuidade ao processo, retoma tópicos re-
levantes presentes no programa de ensino dos 2ºs anos, aprofundando-os. Além disso, 
busca acrescer conteúdos não trabalhados nesse período para, então, desenvolver com-
petências que habilitem os educandos a reconhecer e a empregar questões linguísticas 
e comunicativas contempladas pela norma culta da língua. Continuar dando especial 
atenção à leitura, análise e produção de textos de tipologia dissertativo-argumentativa. 
Consolidar a compreensão da literatura como representação de saberes, valores e ideo-
logias do universo tanto imaginário quanto sociocultural da sociedade em um determina-
do período histórico no qual se insere.

n ATIVIDADES PRÉVIAS: Sondagem e contextualização dos conteúdos propostos na uni-
dade servirão como parâmetros para a identificação dos conhecimentos do estudante.

n ATIVIDADES DIDÁTICAS - CONTEÚDOS
 ATIVIDADES AUTODIDÁTICAS:
l Pesquisas;   l Leituras;   l Fichamentos;   l Exercícios;    l Resumos.

ATIVIDADES DIDÁTICO-COOPERATIVAS:
l Discussões/debates; l Seminários; l Audiência a filmes; l Aulões.

OBJETIVOS INSTRUCIONAIS GERAIS: Desenvolver a competência comunicativa do 
estudante visando fazê-lo refletir sobre seus usos, em situações comunicativas diversas, 
e tornando-o hábil para a construção e compreensão de significados sociais por meio de 
textos de diferentes modalidades e gêneros.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
l Reconhecer e fazer uso dos principais articuladores textuais utilizados para produzir, 
desenvolver e finalizar raciocínios;
l Conhecer as diversas funções do “quê” e do “se”;
l Identificar a relação de dependência lógico-semântica existente entre os períodos com-
 postos por subordinação;
l Empregar com propriedade o acento grave, indicador de crase, segundo o padrão culto
 da língua;
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l Compreender a relação entre termo regente e termo regido existente entre as palavras –
 nome e verbo;
l Elaborar textos de natureza argumentativa, com coesão e coerência, com base em temas
 propostos em vestibulares anteriores, no Enem e em propostas de concursos diversos;
l Apropriar-se da estrutura da carta argumentativa, características específicas e propostas;
l Entender os movimentos de vanguarda europeia como eixo de difusão de uma nova 
 estética artístico-literária.
l Reconhecer que a Semana de Arte Moderna é a culminância nacional dos movimentos de 
 vanguarda europeia;
l Identificar os principais autores e obras da primeira fase modernista;
l Reconhecer em Portugal o modernismo marcado pelo orphismo e a importância de
 Fernando Pessoa e outros artistas da vanguarda portuguesa.
 
TEMAS TRANSVERSAIS: 
Mídia e educação
O tema será trabalhado a partir da contextualização em de sala de aula, com o apoio do 
grande grupo. Nesta unidade, será dada especial atenção às questões da mídia e sua 
influência na formação ética, moral e cultural do brasileiro.
Textos: jornais, revistas especializadas, crônicas, textos científicos etc.
Filmes: Fundão MTV – episódios gravados para apreciação e comentários.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Consolidação – leitura, produções textuais, resolução 
de exercícios, debates, aulas expositivas etc.
Reforço: Literatura/gramática e produção textual.
- Filmes – Pro dia nascer feliz – doc.; 
- Meu mestre minha vida;
- Músicas e reflexão, DVD Vestibulares;
- Produção de fichas de leitura; 
- Produção e reescrita de textos;
- Seminários, dramatizações e recitais.
Ampliação: aulões, seminários, pesquisas, fichamentos, miniconferências, rodas de dis-
cussão etc.

VALORES: Ética, moral e cultural, os quais serão contemplados em meio a discussões 
geradas por temas norteadores retirados da apreciação de ocorrências cotidianas que 
favoreçam alguma reflexão pertinente. Contribuirão, ainda, para esse fim, textos suple-
mentares levados para o contexto de sala de aula.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Ocorrerá no decorrer da dinâmica das aulas, pela obser-
vação do professor dos aspectos cognitivos, procedimentais e atitudinais dos educandos, 
tendo, quando necessário, redimensionado o trabalho pedagógico com o fim de melhorar o 
desempenho dos educandos que apresentarem dificuldades. Ocorrerá, ainda, na realização 

33



das atividades, sejam de produção oral ou escrita. Também serão levados em considera-
ção os resultados dos testes e das provas realizadas em sala e durante avaliação geral da 
escola – avaliação somativa.
FONTES DE REFERÊNCIA:
PARA O PROFESSOR. 
CEREJA, William e MAGALHÃES. Gramática Reflexiva: texto, semântica e interação. São 
Paulo: Atual, 1999.
CEREJA, William e MAGALHÃES. Português: Linguagens. São Paulo: Atual, 2004.
NICOLA, José. Gramática: palavra, frase e texto. São Paulo: Scipione, 2001,Terra.
Hernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996.
PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1990.
SILVEIRA, Inez Maria. Língua portuguesa – Textos e gramática. 2ª ed. Maceió: Masergra-
phy, UFAL, 1997. www.youtube.com.br.
PARA O ESTUDANTE: 
CEREJA, William e MAGALHÃES. Português: linguagens. São Paulo: Atual, 2004.
NICOLA, José. Gramática: palavra, frase e texto. São Paulo: Scipione, 2001.
TERRA, Hernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996.
NICOLA, José de & INFANTE, Ulisses. Gramática Contemporânea da língua portuguesa. 
São Paulo: Ática, 1998.
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Educação FísicaEducação Física
n PROFESSOR: Cibele Figueiredo e Irene Pedrosa
n DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA
n BIMESTRE – MÊS: Julho, Agosto e Setembro
n JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: Compreensão do tema da cultura corporal ginástica 
por meio da ginástica acrobática como forma de linguagem. Articulação entre as
especificidades da ginástica e os aspectos históricos, naturais e culturais inerentes à 
nossa cultura. A partir de pesquisas individuais e coletivas, com o objetivo de despertar 
o interesse do alunado para as inúmeras possibilidades do tema em questão, além de 
ampliar seus conhecimentos, auxiliar na elaboração dos trabalhos teóricos; tarefas
variadas em grupo, para promover a interação de todos e o respeito às diferentes
opiniões; debates para esclarecimentos de dúvidas, atividades práticas para vivenciar os 
movimentos da ginástica acrobática com objetivo educativo e como forma de lazer, bem 
como a melhoria e a manutenção da qualidade de vida de todos os envolvidos.

n ATIVIDADES PRÉVIAS: Dinâmica de apresentação – promover a interação entre es-
tudante/estudante e estudante/professor e obter informações preliminares da vivência 
anterior do estudante na disciplina, questionário diagnóstico: identificar as concepções 
prévias dos estudantes e o nível de conhecimentos trazidos por eles, bem como suas
necessidades, observações, leituras, exercícios e outras atividades (individuais e em grupo).

n ATIVIDADES DIDÁTICAS - CONTEÚDOS
 ATIVIDADES AUTODIDÁTICAS:
l Pesquisas bibliográficas e via internet.

ATIVIDADES DIDÁTICO-COOPERATIVAS: Atividades em grupo, pesquisas em grupo, 
apresentações de seminário, elaboração de trabalhos teóricos e apresentações práticas.

OBJETIVOS INSTRUCIONAIS GERAIS: compreender os temas da cultura corporal 
como forma de linguagem, relacionando suas especificidades aos aspectos históricos, 
naturais e culturais. Ampliar e aprofundar os conhecimentos acerca dos conteúdos
propostos pela disciplina. Intervir, reorganizar, refletir e sistematizar sua prática por 
meio da produção individual e coletiva dos conhecimentos, de acordo com a realidade 
observada e vivenciada, dentro e fora do cotidiano escolar.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Vivenciar a ginástica acrobática em suas várias manifes-
tações, relacionando suas especificidades aos aspectos inerentes à cultura corporal, a 
partir da articulação entre suas especificidades e os aspectos inerentes à nossa cultu-
ra; sistematizar e relacionar os conhecimentos sobre ginástica acrobática, aplicando-os 
de acordo com as diversas situações propostas; avaliar, individual e coletivamente, as 
possibilidades de aplicação dos conhecimentos adquiridos na sala de aula em situações 
diversas; organizar, produzir e executar as tarefas propostas, estabelecendo critérios 
para sua execução; e opinar criticamente e construtivamente durante os debates reali-
zados, contribuindo para o desenvolvimento coletivo.

TEMAS TRANSVERSAIS: Ética/saúde/pluralidade cultural – os temas transversais serão 
tratados de forma contínua e sistematizada no cotidiano escolar, tendo como objetivos 
principais estimular a reflexão e operacionalizar a prática de determinados valores, tais 
como respeito ao próximo, solidariedade, respeito aos limites e às diferenças, senso de 
justiça, resultando no desenvolvimento moral do indivíduo. Cuidado com o corpo, au-
mento da autoestima, interação social e estímulos a hábitos saudáveis para a promoção 
da saúde do educando, bem como as práticas de variadas manifestações culturais que 
permitam a valorização, sem preconceito, dos diferentes tipos de expressões étnicas, 
sociais e religiosas, mantendo viva a nossa riquíssima cultura popular.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
Consolidação

- Vídeos e documentários sobre ginástica acrobática.

Reforço
- Leituras diversas sobre ginástica acrobática;
- Debate em sala para esclarecimentos de dúvidas.

Ampliação
- Elaboração, ensaio e apresentação de coreografias.

VALORES: Trabalhados no decorrer de todo o processo ensino-aprendizagem, a partir do 
convívio diário, por meio de situações que possibilitem, além da reflexão, atitudes que 
demonstrem os valores construídos, aplicados efetivamente e que sejam favoráveis ao 
estudante, refletindo positivamente na sua saúde e higiene, superação de limites, capaci-
dade de se expressar, direito à cidadania e no meio social.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: A avaliação ocorrerá a partir do processo contínuo e di-
nâmico, observando o estudante em sua totalidade, tendo como critérios de avaliação o 
conceitual atitudinal e procedimental, considerando como parâmetros os objetivos gerais e 
específicos propostos.

36



FONTES DE REFERÊNCIA:
PARA O PROFESSOR
BRASIL. Secretaria de Educação
Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: educação física. Secretaria de Educação 
Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2000.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da educação física. São Paulo: 
Cortez, 1992.
PCN + Ensino Médio: Orientações educacionais complementares aos parâmetros 
curriculares nacionais. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Secretaria de Educação 
Média e Tecnologia. Brasília: MEC, SEMTEC, 2002. 2444p.
SODRÉ, Muniz. Mestre Bimba corpo de mandinga. Rio de Janeiro: Manari,2002.

PARA O ESTUDANTE
Trabalhos teóricos elaborados por estudantes dos 1ºs anos em 2004, 2005, 2006 e 2007 e 
textos complementares sobre ginástica acrobática extraídos da internet.
www.cbg.com.br e www.cbga.com.br
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n PROFESSOR: Joelma Oliveira
n DISCIPLINA: LÍNGUA ESPANHOLA
n BIMESTRE – MÊS: 3º Bimestre (Julho a Setembro) – 2008
n JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: Damos continuidade à atualização de conteúdos previs-
tos no programa de 1ºs e 2ºs anos. A proposta é continuar introduzindo e aprofundando os 
conteúdos a fim de desenvolver as competências leitora, linguística e comunicativa do edu-
cando no idioma estrangeiro. Pretende ainda levá-los a compreender seu funcionamento 
nas várias situações de uso da língua, tanto na modalidade oral quanto na escrita. O foco 
na morfologia e na análise linguística é primordial, visto que há especial preocupação com 
conteúdos previstos para o exame vestibular, porém serão mantidas as práticas da leitura 
e compreensão de textos, que reforçam e ampliam a aquisição vocabular.

n ATIVIDADES PRÉVIAS: Contextualização dos conteúdos propostos e imediata correla-
ção com a língua portuguesa servirão como parâmetros para a identificação dos conheci-
mentos do estudante e, para tanto, serão utilizados filmes e materiais didáticos diversos 
que servirão de elementos facilitadores do processo de ensino.

n ATIVIDADES DIDÁTICAS - CONTEÚDOS
 ATIVIDADES AUTODIDÁTICAS:
l Leituras, fichamentos, exercícios, resumos etc.

ATIVIDADES DIDÁTICO-COOPERATIVAS: discussões/debates; audiência a filmes e músicas, 
aulões, etc.

OBJETIVOS INSTRUCIONAIS GERAIS
Ampliar a competência linguística do estudante, visando fazê-lo refletir sobre o uso norma-
tivo dos tópicos gramaticais contemplados nas situações diversas de comunicação apre-
sentadas, seja em textos, vídeos ou músicas trabalhados em aula. Operar comparações 
entre os idiomas português e espanhol, fazendo distinções e associações entre os diversos 
conteúdos normativos trabalhados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
l Aprimorar a capacidade de ler, compreender e interpretar textos objetivando a consoli-
 dação dessas habilidades e a assimilação de fatos e aspectos da cultura espanhola;
l Resolver questões de concursos passados e reforçar os conteúdos propostos em aula e 
 previstos para o vestibular 2009 das universidades públicas do estado;
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l Perceber as características gráficas e a classificação dos numerais espanhóis, traçando 
um paralelo com a língua portuguesa;
l Distinguir os adjetivos espanhóis – qualificativos e determinativos – considerando
 sua relação lógico-semântica com os nomes que caracterizam ou substituem;
l Identificar os aspectos normativos que implicam a redução de alguns nomes –
 adjetivos – bem como sua adequada utilização (apócope);
l Apropriar-se das características de uso próprias dos pronomes espanhóis,
 reconhecendo-os como categoria gramatical semanticamente similar aos adjetivos
 determinativos, diferenciando-os;
l Apropriar-se do paradigma de conjugação dos verbos regulares do pretérito perfeito
 simples (indefinido) e do composto, percebendo suas características de uso dentro de
 um marco temporal determinado.

TEMAS TRANSVERSAIS: Pluralidade cultural
América Latina – Espanha: Contextualização de aspectos da cultura latina e espanhola a 
partir de um viés comparativo. Serão vivenciadas as variedades da língua e da cultura. 
Textos: Textos do Rincón de la cultura e do Rincón de la lectura.
Filmes: Cuba feliz – doc.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
Consolidação:

Leitura, resolução de exercícios, debates, aulas expositivas etc.
Reforço:

DVD Vestibulares, questões de vestibulares, músicas, textos e interpretação, fichamentos etc.
Valores:

Textos levados para as aulas, músicas e filmes fomentarão reflexões relevantes que pos-
sam ser relacionadas às vivências cotidianas dos estudantes. Questões de cultura serão 
focadas neste bimestre.
  Ampliação:
Aulões, seminários, pesquisas, resumo tópico, miniconferências, rodas de discussão etc.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Ocorrerá no decorrer do processo ensino-aprendizagem, na dinâmica das situações
didáticas por meio das observações do professor para os aspectos cognitivos, procedi-
mentais e atitudinais. Ocorrerá, ainda, pela realização de atividades, visando observar 
o desempenho do educando na realização de testes escritos que envolvam os conteúdos 
gramaticais, vocabulário e interpretação de texto.
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FONTES DE REFERÊNCIA:
PARA O PROFESSOR
MASIP, Vicente et al. !Acércate! al mundo hispânico. Recife: Bagaço, 2007.
CABRAL, Fátima & MENDOZA, Angélica. Hacia el espanhol. 7a ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
MONZÚ FREIRE, María Teodora. Síntesis gramatical de la lengua española. São Paulo: No-
vos Livros, 1995.
FERNANDEZ, Vicente. Manual prático da língua espanhola. São Paulo: Escala, 2004.

PARA O ESTUDANTE:
MASIP, Vicente et al. !Acércate! al mundo hispânico. Recife: Bagaço, 2007.
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Língua Estrangeira - InglêsLíngua Estrangeira - Inglês

n PROFESSOR: Eligivania Macedo
n DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA
n BIMESTRE – MÊS: Julho/Setembro
n JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: Neste bimestre daremos ênfase à ampliação do
vocabulário e da estrutura gramatical por meio da leitura de textos e fichas de exercícios 
para aquisição, revisão e fixação de novos vocábulos, bem como um suporte visual para
o debate acerca do tema transversal vivenciado.

n ATIVIDADES PRÉVIAS:
l Pré-leitura de texto;  
l Identificação palavras cognatas nos textos;
l Uso de cenas do filme Erin Brockovich para motivar a apresentação do reported speech.

n ATIVIDADES AUTODIDÁTICAS:
l Leitura e interpretação de texto;
l Localizar termos ou informações em textos;
l Resolução de questões sobre o texto;
l Resolução de exercícios sobre o conteúdo gramatical estudado;
l Debate sobre a robotização das pessoas;
l Produção de texto.

ATIVIDADES DIDÁTICO-COOPERATIVAS:
l Resolução de exercício em duplas;
l Responder a questões sobre cenas do vídeo;
l Interpretação de texto;
l Reconstrução de textos em trios.

OBJETIVOS INSTRUCIONAIS GERAIS
l Reconhecer as palavras either, neither, too, so e as well;
l Reconhecer as conjunções no texto;
l Usar o discurso direto e indireto (reported speech).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
l Aplicar as palavras either, neither, too, so e as well em frases afirmativas e negativas;
l Usar vocabulário de conjunção adequado para a interpretação de textos;
l Distinguir o discurso direto do indireto;
l Ler imagens para obter informações específicas no vídeo;
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l Localizar palavras cognatas para a compreensão de textos;
l Deduzir informações do texto sem necessariamente compreender todas as palavras;
l Usar vocabulário adequado para a produção de textos relacionados aos temas estudados;
l Reescrever frases a partir do elemento visual (trechos do filme Erin Brockovich).

TEMAS TRANSVERSAIS: Meio ambiente.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
Consolidação:

Interpretação de textos musicais.
Reforço:

Resolução de questões de vestibulares págs. 384 a 390.
Ampliação:

Interpretação de textos do livro págs. 272, 297;
Uso de fichas de leitura proposto pelo professor.

VALORES: 
Respeito à vida;
Respeito ao meio ambiente.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Terá como foco as produções orais e escritas contextualizadas, 
utilizando-se dos seguintes instrumentos: diálogos, dramatizações, resolução de exercícios de 
fixação e composições relacionadas ao tema e ao conteúdo estudado. Assim, a forma de avalia-
ção será somativa, pelo desempenho nas atividades realizadas e resultados em testes escritos 
envolvendo os conteúdos gramaticais, vocabulário e interpretação de texto. Outra forma de 
avaliação será a formativa, uma vez que a cada produção apresentada o professor usará os 
resultados para redimensionar seu trabalho no intuito de melhorar o desempenho dos estu-
dantes que apresentaram dificuldades durante o processo ensino-aprendizagem.

FONTES DE REFERÊNCIA:
PARA O PROFESSOR
MARQUES, Amadeu. Novo ensino médio, inglês. São Paulo: Editora Ática, 2003
PATRICK, W. Thompson. English at hand. São Paulo: FTD, 2002.
PRESCHER, Elisabeth. Inglês: graded english. São Paulo: Moderna, 2000.
FERRARI, Mariza Tiemann. Inglês: de olho no mundo do trabalho. São Paulo: Scipione, 2003.
LIBERATO, Wilson Antônio. Compact english book, volume único. São Paulo: FTD, 1998. 
Sites da internet:
www.newsweek.com.br, www.cante.com.br, www.speakup.com.br,
www.puzzlemaker.discoveryeducation.com, www.testyourenglish.com

PARA O ESTUDANTE: 
PARKER, John. Password - English dictionary for speaker of portuguese. São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2002. 
LIBERATO, Wilson Antônio. Compact english book, volume único. São Paulo: FTD, 1998.
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               Pina 51010-000
               Recife - PE
               Fone: 81-3327.8582
               E-mail:  icebrasil@icebrasil.org.br

MANUAIS OPERACIONAIS PUBLICADOS PELO ICE

 1) A Implantação do Programa em uma Rede Escolar 
 2) Modelo de Gestão - Tecnologia Empresarial Socioeducacional (TESE)
 3) Sistema de Avaliação de Desempenho e Bonificação
 4) Sistema de Avaliação e Acompanhamento Escolar
 5) Guia de Aprendizagem
 6) A Biblioteca Escolar
 7) Os Laboratórios de Ciências
 8) Protagonismo Juvenil - Suas Práticas e Vivências
 9) A Escola e sua Concepção Arquitetônico - Pedagógica
10) O Jovem e sua Formação Acadêmica - Dicas e Informações Úteis para os Estudantes
11) O Jovem e sua Formação Acadêmica - Dicas e Informações Úteis para Gestores e   
      Professores
12) Projeto de Vida - O Jovem e sua Formação Acadêmica
13) Projeto de Vida - O Jovem e o Mercado de Trabalho
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