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1º Bimestre  Aulas  semanais - 2 2° anos A,B,C, 

OBJETIVOS 

 
Formar, de acordo com a legislação vigente e com os Valores, Princípios e Premissas do Programa 
de Ensino Integral, alunos autônomos, solidários e competentes, protagonistas de suas ações, em 
busca da Excelência Acadêmica. Tornar o aluno capaz de ler, interpretar e representar retas 
figuras geométricas e coordenadas de um ponto em um plano cartesiano, assim como identificar a 
inclinação de uma reta, o alinhamento de seus pontos e sua inclinação e paralelismo. 
 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO TEMAS TRANSVERSAIS 
ENVOLVIDOS 

VALORES 

• Uma escola que também aprende. 
• O currículo como espaço de cultura. 
• Competências com referência. 
• Prioridade para a competência da leitura e escrita. 
• Articulação das competências para aprender. 
• Articulação com o mundo do trabalho. 

 
• Ética  
• Cidadania  
• Pluralidade cultural  

PRINCÍPIOS 

• Pedagogia da Presença. 
• 4 Pilares da Educação. 

− Aprender a conhecer; 
− Aprender a conviver; 
− Aprender a fazer; 
− Aprender a Ser. 

• Educação Interdimensional. 
• Protagonismo Juvenil. 

PREMISSAS 

• Protagonismo Juvenil. 
• Formação Continuada. 
• Corresponsabilidade. 
• Excelência em Gestão. 
• Replicabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AGENDA 

 Situação de aprendizagem 1  O Eu Racional 
  Situação de aprendizagem  2 Introdução à  Ética 18/02 a 15/03 

 Situação de Aprendizagem3- A Liberdade 
 Situação de aprendizagem4- Autonomia 18/03 a 12/04 



HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 1  
1. Associar racionalidade e autonomia do pensamento, a partir das contribuições da filosofia 

moderna 
2. Reconhecer-se como sujeito racional, capaz de uma  certa autonomia de pensamento 
3. Fundamentar conhecimentos teóricos 

Situação de Aprendizagem 2  
1. Reconhecer condições de intervenção solidária na realidade, que respeitem os valores 

humanos e a diversidade sociocultural 

18/03 a 15/04 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

04 
 

 

Situação de Aprendizagem 3 
1. Compreender a dinâmica da liberdade e seus limites 
2. Compreender, por meio da leitura e reflexão filosófica, a liberdade como compromisso 

 Situação  de   Aprendizagem 4 
1. Organizar idéias de modo favorecer a investigação relacionada à construção da 

autonomia 
2. Compreender os conceitos de autonomia e heteronomia e a relação desses conceitos 

com os princípios da moralidade 

18/03 a 12/04 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
 

04 
 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS 
 

Identificar os 
conhecimentos 
prévios da classe, 
através de diálogos 
que problematizem os 
temas. 
 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=
penso+logo+existo+descartes 
texto: Discurso do método- Renê Descartes 
Os critérios de Aristóteles 
Os critérios de Epicuro 
http://filosofiaelogos.blogspot.com/2010/06/resu
mo-para-o-provao-2-e-m-2-bimestre.html 
https://colunastortas.com.br/jean-paul-sartre/ 
https://www.google.com/search?q=A+LIBERDADE+
EM+S%C3%81RTRE&safe=active&source=lnms&tb
m=vid&sa=X&ved=0ahUKEwiQvtCUq9ngAhVqErkG
HXP9BiYQ_AUIDygC&biw=1366&bih=657 
https://www.google.com/search?q=IMPERATIVO+
CATEG%C3%93RICO+E+IMPERATIVO+HIPOT%C3%8
9TICO&safe=active&source=lnms&tbm=vid&sa=X&
ved=0ahUKEwj91qOtrNngAhXDErkGHfBjAqUQ_AUI
DygC&biw=1366&bih=657 
 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
 

Consolidação: 
Exposição oral dos 
conteúdos 
trabalhados 
individualmente e 
por grupos; 
Reforços; Exercícios 
escritos e relatórios; 
Ampliação; exibição 
de vídeos . 
 

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
 
Seminários, 
Pesquisas, 
Produção de 
PaíneIs, Leitura e 
análise de textos 
diversos. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas de forma Processual; Pontual; Contínua e Autoavaliação. Os conceitos 
serão obtidos pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades, divididos em Blocos 
A, B, C e D (Recuperação). 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar pesquisa sobre 
os conteúdos estudados, bem como a resolução de exercícios para fixar os conteúdos não 
assimilados. Os alunos que excederem o limite de 25% de ausências, do total de aulas dadas, 
permitidas por lei, durante este bimestre, poderá, mediante requisição, compensar suas ausências 
e repor conteúdos e habilidades defasados de acordo com as atividades didáticas e/ou atividades 
auto didáticas e complementares. 
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