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Este é o roteiro dos conteúdos abordados nos 1º e 2º Bimestres nas aulas presenciais e virtuais. Todos os 

materiais postados na plataforma Office 365 (até o dia 30 de maio) ficarão disponíveis para acesso durante o período 

de férias. Se você, aluno, ficou em Recuperação é muito importante organizar um horário de estudo, assistir, 

novamente, às aulas gravadas e refazer as avaliações e as atividades. No caso dos estudantes que foram aprovados, 

a nossa orientação é que  tirem um tempinho e procurem estudar, rever, aprofundar conteúdos e atividades que tenham 

ficado pendentes, desse modo, terá mais segurança para continuar os estudos no próximo semestre.   

Desejamos a todos um período de férias repleto de saúde e muitas alegrias. Aproveitem esse tempo para ler, 

brincar, experimentar um período de maior descanso, conversar mais com os pais e familiares, sem descuidar da 

proteção e distanciamento ainda muito necessários para este momento.   

Tenham certeza de que, em agosto, estaremos prontos para recebê-los com muita alegria!  

  
                                                         Abraços já cheios de saudades!! Boas férias!   

 
Texto (Ruan Santos) 

 

 Funções da linguagem; 

 O que é texto?; 

 O que é contexto?; 

 Inferência; 

 Explícito e implícito; 

 Pressupostos e subentendidos; 

 Variação linguística; 

 Estilística; 

 Denotação e conotação; 

 Modalidades escrita e oral. 

 Arte e discurso: a questão étnica e de gênero. 

 O texto narrativo. 
 
 

Gramática (Ana Paula) 

 

 Fonética e Fonologia – Fonema × letra; Classificação dos fonemas; 

 Encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divisão silábica; 

 Acentuação Gráfica; 

 Concordância Nominal; 

 Pronomes – Classificação dos pronomes; 

 Colocação pronominal I; 

 Transitividade verbal e nominal e verbos de ligação; 

 Concordância verbal – Regra geral e casos especiais; 

 Regência verbal e nominal; 

 Crase. 
 

Redação (Kátya Wanessa) 

Os alunos que ficaram em recuperação em Redação deverão produzir os textos pendentes na Plataforma 

Redação nota 1000, até a data limite de 19/07. Essas produções estarão identificadas como RECUPERAÇÃO 

2021.1.    

 Dissertação-argumentativa; 

 Competência II; 

 Competência III; 
 

http://www.cparaiso.com.br/
http://www.cparaiso.com.br/


 Rua Conceição,   1246   –   São Miguel  -   Juazeiro do Norte  –   Ceará  -   Fones:   (88) 3512 - 1034/3512 - 1793   
  

www.cparaiso.com.br  

 

 Dissertação-argumentativa; 

 Competência V; 

 Hierarquia da intervenção; 

 Tipos de detalhamento. 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

As propostas abaixo são destinadas aos alunos que desejam treinar um pouco mais durante as férias. Devem, portanto, 
desenvolvê-las em papel (espaço físico), preferencialmente na folha de Redação postada no canal do professor dessa 
disciplina. 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 1 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto 
dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “A falta de empatia nas relações 
sociais no Brasil”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
TEXTO I 

 
DOEDERLEIN, J.  Disponível em: https://www.instagram.com/akapoeta. Acesso em: 24 jul. 2020 

 
 

TEXTO II 
 

Penso que a nossa geração esteja repleta de pessoas empáticas. Há muitos que sabem sentir a dor do mundo e que 
primam por preencher a nossa atmosfera psíquica com as flores da gentileza e o perfume da gratidão. Esses seres, embora 
raramente tenham holofotes sobre si, são os verdadeiramente ricos e poderosos, pois são os seus gestos anônimos, as suas 
preces silenciosas e seus pensamentos de paz que espalham centelhas de esperança por toda a Terra. Mas é inegável que 
muitos ainda não tenham compreendido que as maiores mazelas do mundo se dão pela falta de empatia dos homens. Por não 
saber “ser o outro”, o homem furta, rouba, violenta. O homem achincalha a fé alheia, o sonho alheio. O homem escraviza o 
homem. O homem condena povos inteiros, comunidades inteiras à miséria, roubando-lhes as condições necessárias, de modo 
que não possam sequer enxergar a própria indignidade. É a falta de empatia que contamina o mundo com a praga do 
imediatismo, do consumismo, do uso indiscriminado de recursos naturais. A falta de empatia faz com que desumanizemos o 
outro e, com isso, nos tornemos menos humanos, mais egoístas, mais individualistas, mais competitivos e mais insanos. 

Disponível em: https://www.revistapazes.com. Acesso em: 24 jul. 2020 (adaptado). 

 
TEXTO III 

 
Disponível em http://www.generonumero.media Acesso em 24 jul. 2020. 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 2 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto 
dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “O desafio de reduzir as 
desigualdades entre as regiões do Brasil”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, 
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 

 
TEXTO I 

 

Na década de 1970, o Brasil não era apenas um país pobre. A maior parte dos seus municípios era habitada por elevada 
concentração de pobres, e a carência de serviços essenciais era generalizada. Nos últimos quarenta anos, ocorreu sensível 
melhora nas condições de vida das cidades brasileiras. A renda per capita aumentou, a concentração de pobres diminuiu e a 
cobertura de serviços de infraestrutura física, bem como a oferta de médicos e os níveis de escolaridade melhoraram 
sensivelmente. Entretanto, a desigualdade de riqueza entre os municípios brasileiros permaneceu rigorosamente estável, a 
desigualdade territorial da concentração da pobreza aumentou e diminuíram as desigualdades no acesso a serviços básicos de 
energia elétrica, água e esgoto, coleta de lixo e níveis de escolaridade. 

A trajetória da melhora teve, contudo, marcada expressão regional. Nos últimos quarenta anos, ela se iniciou nos 
municípios mais ricos, nos quais a universalização dos serviços antecede – em muito – a expansão da cobertura aos demais. 
A melhora das coberturas nas Regiões Sul e Sudeste constitui o primeiro ciclo de expansão para todas as políticas, ainda que 
com ritmos diferentes para cada política setorial. A melhora da cobertura para as Regiões Sul e Centro-Oeste constitui o segundo 
ciclo de expansão para todas as políticas. Por fim, as Regiões Norte e Nordeste são a última área de expansão da oferta de 
serviços. 

ARRETCHE, M. Trazendo o conceito de cidadania de volta: a propósito das desigualdades territoriais. In: ARRETCHE, M. (Org.). Trajetórias das 
desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta anos. São Paulo: Ed. Unesp/CEM, 2015 (adaptado). 

 
 

TEXTO II 

  
Disponível em: www.hojeemdia.com.br  Acesso em: 1 ago. 2020 (Adaptado) 
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TEXTO III 

 
O IBGE divulgou dados sobre a renda em cada estado em 2019. A pesquisa mostrou uma disparidade grande entre as 

diferentes unidades da federação. Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro aparecem como os locais com maior rendimento 
domiciliar per capita. 

Além de mostrar as distâncias entre cada estado, os números do IBGE revelam disparidades expressivas entre as regiões 
brasileiras no ano de 2019. Em especial, fica evidente o menor rendimento por pessoa em estados das Regiões Norte e 
Nordeste. 

Todos os estados das Regiões Norte e Nordeste tiveram rendimentos per capita menores que os estados das Regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste em 2019. Isso significa que os 16 estados do Brasil com menor renda domiciliar per capita foram 
os 16 estados pertencentes às Regiões Norte e Nordeste. Da mesma forma, as 11 unidades com maior rendimento em 2019 
são as que compõem Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

Disponível em: https://www.nexojornal.com.br Acesso em: 30 set. 2020 (adaptado) 

 
 

TEXTO IV 
 

Qual momento específico da ocupação do território brasileiro acentuou de modo mais relevante as desigualdades 
sociais? 

Santos – A globalização. Ela representa mudanças brutais de valores. Os processos de valorização e desvalorização 
eram relativamente lentos. Agora há um processo de mudança de valores que não permite que os atores da vida social se 
reorganizem. Até a classe média, que parecia incólume, está aí ferida de morte. 

Em “O Brasil” o sr. diz que a globalização agrava as diferenças regionais brasileiras. Até que ponto ela também integra? 
Santos – Ela unifica, não integra. Há uma vontade de homogeneização muito forte. Unifica em benefício de um pequeno 

número de atores. A integração é mais possível do que era antes. As novas tecnologias são uma formidável promessa. A 
globalização é uma promessa realizável e a integração será realizada. 

Entrevista de Milton Santos em 2001. Disponível em: folha.uol.com.br. Acesso em: 18 jul. 2020. 
 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 3 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto 
dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Desafios no combate ao abuso 
sexual infantil no Brasil”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e 
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
 
TEXTO I 

 
A realidade da infância e da adolescência no Brasil exige que tenhamos atitudes firmes e responsáveis. Nós escolhemos 

qual será nossa postura diante da violência cometida contra crianças e adolescentes. O abuso e a exploração sexual contra 
crianças e adolescentes precisa acabar! Pais e educadores são os principais agentes de proteção às crianças. O abuso sexual 
é uma triste realidade que ocorre em todas as classes sociais, religiões, independente do nível de escolaridade, dos analfabetos 
aos doutores. Infelizmente é muito difícil de ser descoberto. 

Mas, afinal o que é abuso sexual? É todo o ato ou brincadeira sexual, relação hetero ou homossexual, em que o agressor 
(adulto) tenha mais consciência do que a criança ou do que o adolescente sobre o que está fazendo. A intenção é estimular a 
criança ou o adolescente sexualmente, bem como utilizá-las para obtenção de satisfação sexual do abusador. Estas práticas 
eróticas e sexuais são impostas à criança ou adolescente por meio da violência física, de ameaças ou de induções de sua 
vontade. (FIOCRUZ/ENS/CLAVES, 1994 – texto adaptado). 

Disponível em: http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/sala-de-imprensa/publicacoes/Cartilha-abuso.pdf (Adaptado). 
 
 

TEXTO II 

 
Ela recebeu a ligação de uma pessoa – que não pode ser identificada para preservar o anonimato garantido pelo serviço 

– dizendo que, ao trocar a fralda da criança, encontrou seu órgão genital machucado e com pus. Segundo o relato, a menina 
estava sendo abusada pelo padrasto, e a mãe não fazia nada porque não queria que o marido fosse preso. 

Camilla anotou todos os detalhes sobre a vítima – nome, onde morava, informações sobre a família – e o caso foi 
encaminhado à polícia do Estado para ser apurado. Mas é impossível descobrir, de forma organizada e sistemática, o destino 
de denúncias graves como a relatada pela atendente. 

A falta de dados centralizados prejudica o combate – já que o primeiro passo para criação de políticas públicas contra o 
crime é saber o tamanho do problema, como ele costuma acontecer, se há maior ocorrência em determinados Estados e que 
questões, em alguns casos culturais, precisam ser combatidas em busca de uma solução. 

Ele defende que o poder público tenha um sistema exclusivo para monitoramento de abuso sexual infantil a exemplo do 
que ocorre em países como os Estados Unidos e o Reino Unido. Em terreno britânico, os números divulgados por diversas 
entidades governamentais são reunidos pela NSPCC (sigla em inglês para Sociedade Nacional para a Prevenção de Crueldade 
contra Crianças). Nos EUA, diversas entidades reúnem esse tipo de informação. O Departamento de Saúde federal tem um 
escritório específico de cuidado às crianças que publica relatórios periódicos. 

No Brasil, a primeira pergunta sem resposta diz respeito ao total de denúncias de violência sexual contra crianças que 
chegam a diferentes autoridades. Elas podem chegar a delegacias de polícia (especializadas ou não), ir direto ao Ministério 
Público, a conselhos tutelares ou a Varas de Infância e da Juventude. Casos envolvendo crimes virtuais são investigados pela 
Polícia Federal. Não há números consolidados de número de denúncias feitas no país todo por nenhum desses caminhos. 
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As suspeitas também podem chegar pelo Disque-Denúncia e serem encaminhadas a algum desses outros canais. A 
segunda lacuna é com os dados sobre o que aconteceu com as denúncias que chegaram por esse caminho. As suspeitas são 
passadas individualmente para serem investigadas pelas polícias estaduais ou por outras autoridades. Todos os casos são 
repassados e, em tese, investigados. Mas como não há uma regra que obrigue quem recebeu as denúncias a dar retorno, os 
feedbacks que chegam são poucos. 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil 

 
 

TEXTO III 
 

 
Disponível em: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/14963-o-papel-da-escola-no-combate-ao-abuso-sexual-de-

criancas-e-adolescentes 

 
 

Literatura ( Anibal Dantas ) 

 

 Barroco; 

 Romantismo poesia e prosa; 

 Realismo; 

 Pré-modernismo; 

 Vanguardas Europeias. 
 

Inglês (Nabuco) 

 

 Pronouns; 

 False Cognate Words; 

 Suffixes; 

 Text Comprehension. 
 
 

Espanhol (Denice) 

 

 Reglas de Acentuación; 

 Reglas de Eufonía; 

 Demostrativos; 

 Posesivos; 

 Partes del cuerpo; 

 Números Cardinales; 

 Números Ordinales; 

 Interpretación de Texto. 
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Biologia I (Andrade Jr.) 
 

 Aulas 01, 03, 05 e 07. 

 

 

Biologia II (Marcos Aurélio) 
 

 Aulas 02, 04, 06 e 09. 

 

 

Biologia III (Daniel Henrique) 
 

 Aulas 02, 03, 06 e 09. 

 
 

Biologia IV (Jordanna Almeida) 
 

 Aulas 02, 04, 06 e 08. 

 
 

Matemática I (Salomão) 

 

 Aulas 3 e 4: Sistema métrico Decimal;  

 Aulas 7 e 8: Razão e Proporção; 

 Aulas 11 e 12: Porcentagens.   

 

Matemática II (Leilyanne) 

 

 Aula 03 – Comprimento da circunferência, área do círculo e sistema de medidas de ângulos; 

 Aula 05 – Definição de polígono: elementos; Classificação dos polígonos; Diagonais e soma dos ângulos internos e externos 
de um polígono regular; 

 Aula 06 – Correspondência entre ângulos e arcos na circunferência; Propriedades; 

 Aula 10 – Teorema de Tales e Teorema das bissetrizes. 
 
 

Matemática III (Salomão) 

 

 Aulas 1 e 2: Teoria dos conjuntos e operações; 

 Aulas 7 e 8: Proporcionalidade e funções afins. 
 

 

Matemática IV (Natã Gama) 
 

 Gráficos;  

 Média;  

 Mediana; 

 Moda. 
 

Matemática V (Anderson) 

  

 AULA 3 - Relação fundamental da trigonometria; relações trigonométricas derivadas da fundamental. 

 AULA 7 - Transformações trigonométricas; adição e subtração de arcos. 

 AULA 8 - Função seno 

 AULA 10 - Função cosseno 

 AULA 12 - Lei dos sonos; lei dos cossenos; teorema das áreas I 
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Física I (Wagner Tavares) 

 

 AULA 1: Termometria; 

 AULA 2: Dilatação linear; 

 AULA 7: Calor Sensível e Calor Latente; 

 AULA 8: Lei Geral das Trocas de Calor. 

 

Física II (Wagner Tavares) 

 

 AULA 3: Força elétrica; 

 AULA 5: Linhas de força; Densidade superficial de cargas;  

 AULA 8: Potencial elétrico em um ponto devido a uma carga puntiforme; 

 AULA 10: Corrente elétrica. 

 
Física III (Augusto Melo) 

 

 Espelhos planos II: translação de um espelho plano, rotação de um espelho plano e associação de espelhos planos; 

 Espelhos esféricos II – Estudo analítico da imagem; 

 Reflexão total e prismas; 

 Lentes esféricas II – Estudo analítico da imagem. 

 

Física IV (Haroldo) 
  

 LIVRO 1 / AULA 1 (Conceitos Básicos); 

 LIVRO 2 / AULA 5 (Movimento Uniforme); 

 LIVRO 3 / AULA 8 (Movimento Vertical No Vácuo); 

 LIVRO 4 / AULA 9 (Lançamento Horizontal). 

 

Química I (Richard Sintra) 
 

 Separação de misturas heterogêneas e HOMOGÊNEAS;  

 Tratamento de água; 

 Conceitos modernos de ácidos e bases. 
 
 

Química II (Cícero Teixeira) 
 

 Hibridação do Carbono; 

 Estudo das Cadeias Carbônicas; 

 Nomenclatura Orgânica; 

 Hidrocarbonetos; 

 Funções Oxigenadas; 

 Funções Nitrogenadas; 

 Isomeria Plana e Espacial (Óptica E Geométrica). 
 

 

Química III (Yllyara Brasil)  
 

 Modelos Atômicos; 

 Tabela Periódica; 

 Ligações Químicas. 

Química IV (Yllyara Brasil)  
 

 Concentração das soluções; 

 Propriedades Coligativas; 

 Termoquímica; 

 Cinética Química. 
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Sociologia (André)   

 
1° BIMESTRE 

 Sociologia tradicional: Comte, Durkheim e Marx; 

 Sociologia brasileira; 
 

2° BIMESTRE 

 Modos de produção; 

 Globalização; 

 Relações de poder.  
 

Geografia I (Clark) 
 

 Ciência geográfica – conceito, objeto e os princípios da Geografia (aula 1); 

 Ciência geográfica - As correntes do pensamento geográfico (aula 2); 

 Coordenadas geográficas e fusos horários (aula 5); 

 Cartografia e elementos de um mapa (aula 6); 

 Geomorfologia – agentes internos e externos do relevo (aula 10); 

 Relevo do Brasil (aula 11). 

 
Geografia II  (Noberto) 

 
LIVRO 1 

 

 Geopolítica – Ordens Mundiais (Aula 1);  

 Países desenvolvidos e países em desenvolvimento (Aula 2); 

 Globalização (Aula 3);  

 Blocos Econômicos (Aula 4). 
 

LIVRO 2  
 

 Geopolítica da América Latina (Aula 5); 

 Geopolítica da África (Aula 6);  

 Novas Áreas de Influência no Século Xxi (Aula 7);  

 Novas Áreas de Influência no Século Xxi (Aula 8).  
 

LIVRO 3 
 

 Comércio (Aula 9).  
 

 

História I (Pablo) 
 Grécia;  

 Feudalismo;  

 Baixa idade média;  

 Formação dos estados nacionais;  

 Renascimento cultural. 

 

História II (Pablo) 
 

 Economia açucareira;  

 Invasões holandesas;  

 Presença da família real no Brasil;  

 Primeiro reinado;  

 Política no segundo reinado. 
 
 

Filosofia (Régio Quirino) 

 

 Ética e Moral - aula 05; 

 Juízo moral e utilitarismo - aula 06; 

 Alienação e razão instrumental - aula 15; 

 Cultura e Sociedade - aula 16. 
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Atualidade (Guilherme Lemos) 
 

 Joe Bidem: O que pensa o 46º presidente dos EUA. 

 Cúpula de lideres sobre o clima dos EUA. 

 Israel X Palestinos: A nova Crise.  

 Crise de Refugiados em Ceuta e Melilla.  

 

Formação  
 
 Fé sem obras:  Carta a São Tiago 2, 14 – 26; Armadura do Cristão: Carta aos Efésios 6. 

 Leitura: Livro: Fernão Capelo Gaivota, do autor Richard Bach. 

 FIlme: São José Moscati, o amor que cura - (YouTube).  
 

 
Educação Física 

 
1. Preconceito no esporte. 

 Racismo. 

 Machismo. 

 Homofobia. 

 Capacitismo. 
 
2. Benefícios da prática do exercício físico. 

 Processo de adaptação ao exercício. 

 Respostas adaptativas ao exercício físico. 
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