CONTEÚDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO 3º BIMESTRE - 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
COMPONENTE
CURRICULAR
ATUALIDADES

PROFESSOR
César

BIOLOGIA A

Breno

BIOLOGIA B

Breno

FILOSOFIA

Marcos

FÍSICA A

Rafael

FÍSICA B

Márcio

GEOGRAFIA

César

GRAMÁTICA

Camila

CONTEÚDO ANGLO E OUTRAS ORIENTAÇÕES
Protestos em Cuba ECA Coreia do Norte Estudar revendo as anotações no caderno e as atividades aplicadas ao longo do bimestre.
Aulas 23 e 24: Fisiologia Animal: tegumento
Aulas 25 e 26: Fisiologia Animal: locomotor;
Aulas 27 e 28: Fisiologia Animal: digestório
Aulas 29 e 30: Fisiologia Animal: digestório
*Páginas 350-364 (Anglo 6).
Orientações Estude a prova (3º bimestre) e os exercícios do Anglo.
Aulas 21 e 22: Meristemas e crescimento vegetal;
Aulas 23: Organografia Vegetal - Raiz;
Aulas 24: Raiz e nutrição inorgânica;
Aulas 25: Organografia: caule
Aulas 26: Organografia: folhas
Aulas 27 e 28: Folha e nutrição orgânica
*Páginas 378-398 (Anglo 6).
Orientações: Estude a prova (3º bimestre) e os exercícios do Anglo.
Habermas: ética do discurso, agir comunicativo e democracia. -Maquiavel: realismo político, virtù e fortuna, ciência política.
Matéria:
Aulas 23 e 24: Corrente elétrica (intensidade, sentido e gráfico i vs t)
Aulas 25 e 26: Potência elétrica e quilowatt-hora (definição, relações e unidade de medida)
Aulas 27 e 28: Resistor (resistência elétrica, 1ª lei de Ohm e potência elétrica)
Aula 29: Segunda lei de Ohm (expressão matemática e relação com a corrente elétrica)
Aulas 30 e 31: Associação de resistores em série (ideia de resistor equivalente e regras da associação)
Orientação: Refazer os exercícios da AV1 do 3º bimestre; refazer os exercícios das tarefas mínima e complementar; estudar os
exercícios da seção “em classe”; participar das aulas de EP.
-Aulas 31 e 32: O Ciclo de Carnot – fluxo de energia em uma máquina térmica, rendimento de uma máquina térmica, rendimento no
ciclo de carnot, gráfico da pressão em função do volume de um ciclo de carnot.
- Aulas 33 e 34: Osciladores Harmônicos - período e frequência do sistema massa mola e do pêndulo simples.
- Aula 35: Introdução à Ondulatória - conceitos básicos sobre ondas, tipos de ondas, classificação, amplitude, período, e frequência.
- Aulas 36 e 37: Equação fundamental da ondulatória - velocidade de propagação de uma onda.
Orientação: Refazer os exercícios da AV1 do 3º bimestre; refazer os exercícios das tarefas mínima e complementar; estudar os
exercícios da seção “em classe”; participar das aulas de EP.
América Latina - capítulo 1 – livro texto 4
Estudar refazendo os exercícios e a prova aplicada ao longo do bimestre e o material Anglo.
Aulas: 31 a 36 – páginas 36 a 46 (Caderno 7) Orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais - classificação /
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reconhecimento da função do que. Análise e interpretação de texto Orientações para o estudo: Refazer os exercícios da avaliação, as
atividades resolvidas em sala e as tarefas mínimas
Brasil, a formação da república (1889-1930) Livro texto capítulo 9.
Aulas 31-36 Para interpretação de texto: releia e resolva os exercícios feitos em sala para treinar a leitura. Reported Speech: p. 102 e
106 Saber passar frases do discurso direto para o discurso indireto. ING: p. 110 Saber que o uso do ING não é apenas para as formas
contínuas. Vejam o livro-texto, parte de gramática, e os slides das aulas para ajudar na parte da gramática.
Aulas 16 a 19:
*Modernismo 3° tempo – poesia - João Cabral de Melo Neto;
*Modernismo 3° tempo – prosa - João Guimarães Rosa;
*Modernismo 3° tempo - prosa – Clarice Lispector;
*Poesia concreta.
Anglo 6 – Aulas 37 a 45 (Princípios básicos de contagem, arranjo simples, fatorial, permutações simples, permutações com alguns
elementos iguais). Estudar também os exercícios que se encontram no “Caderno de Exercícios” relacionados às aulas que serão
cobradas na prova.
-Anglo 6: Aulas 29 e 30 – Elipse (páginas 185 a 188).
-Anglo 7: Aulas 31 e 32 - Hipérbole (páginas 186 a 188).
Orientações de estudo: -Leia as anotações disponibilizadas em forma de arquivo pelo Plurall Maestro; -Refaça os exercícios realizados
em aula; -Refaça os exercícios das tarefas mínimas das aulas 29 a 32. -Refaça as questões da prova aberta
Aulas 31 a 35 Grau de equilíbrio químico - equilíbrios heterogêneos - Kp
Deslocamento de equilíbrio - Princípio de Le Chatelier Equilíbrio de ácidos e bases em solução
Anglo 6: Aulas 26 e 27: Éter; funções nitrogenadas; haletos orgânicos. Aulas 28 e 29: Sinopse das funções orgânicas
Produção de texto dissertativo nos moldes do ENEM com proposta de intervenção. Orientações para o estudo: Estudar por meio dos
slides disponibilizados na plataforma: . Propostas de intervenção . Conectivos . Exemplo de redação
Aulas 35 a 38 (apostilas 3 e 4 - Movimentos sociais)
-Introdução a Antropologia
-Cultura: conceito, etnocentrismo e relativismo cultural
-Cultura brasileira: formação e identidade
-Linguagem e cultura
1 - COMBINAÇÕES
2 – PROBLEMAS
3 – QUEBRA CABEÇA
1 – JOGOS DA CULTURA POPULAR BRASILEIRA.
2 – JOGOS PARALÍMPICOS.
3 – ESPORTE: HANDEBOL. As atividades serão contextualizadas com os conteúdos disponibilizados na plataforma Plurall.

