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I – Competências e respectivas habilidades e valores.

Perfil do aluno:
Ao final do 3º ano do Ensino Médio, além das competências, habilidades e atitudes já desenvolvidas no 1º e 2º
anos, o aluno deverá ser capaz de:
1.expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a
comunicação;
2.planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos;
3.compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;
4.propor ações de intervenção solidária na realidade

1.expressar-se%20com%20autonomia,%20clareza,%20precis%c3%a3o%20e%20adequadamente%20conforme%20o%20contexto%20em%20que%20se%20d%c3%a1%20a%20comunica%c3%a7%c3%a3o;%20
1.expressar-se%20com%20autonomia,%20clareza,%20precis%c3%a3o%20e%20adequadamente%20conforme%20o%20contexto%20em%20que%20se%20d%c3%a1%20a%20comunica%c3%a7%c3%a3o;%20
2.planejar,%20executar,%20acompanhar%20e%20avaliar%20projetos;%20
3.compreender%20e%20avaliar%20o%20papel%20hist%c3%b3rico%20dos%20diferentes%20atores%20sociais;%20
4.propor%20a%c3%a7%c3%b5es%20de%20interven%c3%a7%c3%a3o%20solid%c3%a1ria%20na%20realidade
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II – Plano Didático

Conhecimentos Procedimentos Didáticos Cronograma Dia /
Mês

➢ recepção dos alunos ➢ apresentação do conteúdo, avaliação diagnóstica 15/02 a 16/02

➢ - Imperialismo/Neocolonialismo ➢ Aula expositiva com data-show,análise de mapas

➢ E textos; debate sobre a questão racial.
19/02 a 23/02

➢ Imperialismo/Neocolonialismo ➢ Aula expositiva com data-show,análise de mapas

➢ E textos; debate sobre a questão racial
26/02 a 02/03

➢ Iperialismo, Neocolonialismo ➢ Aula expositiva com data-show,análise de mapas

➢ E textos; debate sobre a questão racial
05/03 a 09/03

➢ - Primeira Guerra Mundial ➢ Aula expositiva com data-show; análise de mapas ;sinopse

➢ Do vídeo “Flyboys ; revisão
12/03 a 16/03

➢ Primeira Guerra Mundial ➢ Aula expositiva com data-show; análise de mapas ;sinopse

➢ Do vídeo “Flyboys ; revisão
19/03 a 23/03

➢ Aula expositiva com data-show; análise de mapas ;sinopse

➢ Do vídeo “Flyboys ; revisão
26/03 a 29/03

➢ Revolução Russa ➢ avaliação; atividade de revisão;aula expositiva; análise e interpretação de imagens
;debate:

➢ Capitalismo X Comunismo

02/04 a 06/04

➢ Revolução Russa ➢ avaliação; atividade de revisão;aula expositiva; análise e interpretação de imagens
;debate:

➢ Capitalismo X Comunismo

09/04 a 13/04

➢ Revolução Russa ➢ avaliação; atividade de revisão;aula expositiva; análise e interpretação de imagens
;debate:

➢ Capitalismo X Comunismo

16/04 a 20/04

➢ Período entre Guerras ➢ Correção da avaliação, retomada de conteúdo; Aula dialógica; análise e interpretação
de textos ;relatório

➢ Sobre o documentário “Arquitetura da Destruição ;Semana Paulo Freire – Sarau.

23/04 a 27/04

➢ Sarau 02/05 a 05/05



➢ Período entre Guerras ➢ Correção da avaliação, retomada de conteúdo; Aula dialógica; análise e interpretação
de textos ;relatório

➢ Sobre o documentário “Arquitetura da Destruição

07/05 a 11/05

➢ Período entre Guerras ➢ Correção da avaliação, retomada de conteúdo; Aula dialógica; análise e interpretação
de textos ;relatório

➢ Sobre o documentário “Arquitetura da Destruição

14/05 a 18/05

➢ Período entre Guerras ➢ Correção da avaliação, retomada de conteúdo; Aula dialógica; análise e interpretação
de textos ;relatório

➢ Sobre o documentário “Arquitetura da Destruição

21/05 a 25/05

➢ Segunda Guerra Mundial ➢ Retomada de conteúdo; aula expositiva com data-show; análise de charges; debate e

➢ Produção de texto sobre as consequências da guerra ;atividade de fixação e
correção.Semana de avaliação; correção da avaliação; retomada de conteúdo;
atividades; conselho de classe; encerramento do semestre com autoavaliação

28/05 a 30/05

➢ Segunda Guerra Mundial ➢ Retomada de conteúdo; aula expositiva com data-show; análise de charges; debate e

➢ Produção de texto sobre as consequências da guerra ;atividade de fixação e
correção.Semana de avaliação; correção da avaliação; retomada de conteúdo;
atividades; conselho de classe; encerramento do semestre com autoavaliação

04/06 a 09/06

➢ Segunda Guerra Mundial ➢ Retomada de conteúdo; aula expositiva com data-show; análise de charges; debate e

➢ Produção de texto sobre as consequências da guerra ;atividade de fixação e
correção.Semana de avaliação; correção da avaliação; retomada de conteúdo;
atividades; conselho de classe; encerramento do semestre com autoavaliação

11/06 a 15/06

➢ Segunda Guerra Mundial ➢ Retomada de conteúdo; aula expositiva com data-show; análise de charges; debate e

➢ Produção de texto sobre as consequências da guerra ;atividade de fixação e
correção.Semana de avaliação; correção da avaliação; retomada de conteúdo;
atividades; conselho de classe; encerramento do semestre com autoavaliação

18/06 a 22/06

➢ Segunda Guerra Mundial ➢ Retomada de conteúdo; aula expositiva com data-show; análise de charges; debate e

➢ Produção de texto sobre as consequências da guerra ;atividade de fixação e
correção.Semana de avaliação; correção da avaliação; retomada de conteúdo;
atividades; conselho de classe; encerramento do semestre com autoavaliação

25/06 a 29/06

➢ Segunda Guerra Mundial ➢ Retomada de conteúdo; aula expositiva com data-show; análise de charges; debate e

➢ Produção de texto sobre as consequências da guerra ;atividade de fixação e
correção.Semana de avaliação; correção da avaliação; retomada de conteúdo;
atividades; conselho de classe; encerramento do semestre com autoavaliação

02/07 a 06/07

➢ Encerramento do Semestre ➢ auto avaliação, conselho de classe participativo 10/07 a 10/07

➢ Instituição da República no Brasil ➢ Replanejamento;Revisão de conteúdo;aula dialógica; análise de textos e imagens da
época; produção de texto relacionando passado, presente ;.

23/07 a 27/07

➢ Instituição da República no Brasil ➢ Replanejamento;Revisão de conteúdo;aula dialógica; análise de textos e imagens da
época; produção de texto relacionando passado, presente ;.

30/07 a 03/08

➢ Instituição da República no Brasil ➢ Replanejamento;Revisão de conteúdo;aula dialógica; análise de textos e imagens da
época; produção de texto relacionando passado, presente ;.

06/08 a 10/08

➢ Instituição da República no Brasil ➢ Replanejamento;Revisão de conteúdo;aula dialógica; análise de textos e imagens da
época; produção de texto relacionando passado, presente ;.

13/08 a 17/08



➢ A Era Vargas ➢ aula expositiva; análise de documentos; vídeo “Getúlio”; debate;revisão, semana de
avaliação; retomada de conteúdo e atividades

20/08 a 24/08

➢ A Era Vargas ➢ aula expositiva; análise de documentos; vídeo “Getúlio”; debate;revisão, semana de
avaliação; retomada de conteúdo e atividades

27/08 a 31/08

➢ A Era Vargas ➢ aula expositiva; análise de documentos; vídeo “Getúlio”; debate;revisão, semana de
avaliação; retomada de conteúdo e atividades

03/09 a 06/09

➢ A Era Vargas ➢ aula expositiva; análise de documentos; vídeo “Getúlio”; debate;revisão, semana de
avaliação; retomada de conteúdo e atividades

10/09 a 14/09

➢ Descolonização da África e Ásia e conflitos regionais ➢ Revisão de conteúdo( imperialismo);Pesquisa, debate e produção de texto
(permanências e rupturas)

17/09 a 21/09

➢ Descolonização da África e Ásia e conflitos regionais ➢ Revisão de conteúdo( imperialismo);Pesquisa, debate e produção de texto
(permanências e rupturas)

24/09 a 28/09

➢ 9- Revisão de conteúdo( imperialismo);Pesquisa, debate e produção de texto
(permanências e rupturas)

➢ Revisão de conteúdo( imperialismo);Pesquisa, debate e produção de texto
(permanências e rupturas)

01/10 a 05/10

➢ Brasil: Período Democrático ➢ aula expositiva ;documentário da internet; Debate e produção de texto argumentativo 08/10 a 11/10

➢ Brasil: Período Democrático ➢ aula expositiva ;documentário da internet; Debate e produção de texto argumentativo 16/10 a 19/10

➢ Ditadura Militar no Brasil ➢ Aula expositiva, visita ao museu da resistência( projeto “Para não esquecer e
repetir”;Feira Tecnológica; debate e relatório

22/10 a 27/10

➢ Ditadura Militar no Brasil ➢ Aula expositiva, visita ao museu da resistência( projeto “Para não esquecer e
repetir”;Feira Tecnológica; debate e relatório

29/10 a 01/11

➢ Ditaduras na América Latina ➢ Seminários 05/11 a 10/11

➢ Ditaduras na América Latina ➢ Seminários 12/11 a 14/11

➢ Ditaduras na América Latina ➢ Seminários 21/11 a 23/11

➢ Ditaduras na América Latina ➢ Seminároios, revisão de conteúdo 26/11 a 30/11

➢ - A nova Ordem Mundial ➢ Aula expositiva; ;análise de textos retirados de revistas/jornais; Revisão e avaliação ;
correção atividade de recuperação

03/12 a 07/12

➢ A Nova Ordem Mundial ➢ Aula expositiva; ;análise de textos retirados de revistas/jornais; Revisão e avaliação ;
correção atividade de recuperação

10/12 a 14/12

➢ Encerramento do ano letivo ➢ conas de classe final, planejamento, atribuição de auselh 17/12 a 17/12
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III - Plano de Avaliação de Competências

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ identificar os principais sujeitos, ações,
causas e consequências de tais ações, tempo
histórico, tempo cronológico, argumentos, etc

➢ .

➢ _ identificar registros sobre o papel das
técnicas e tecnologias na organização do
trabalho e/ou da vida social;

➢ _ traçar um paralelo do passado e presente;

➢ Pesquisa e apresentação oral/escrita;

➢ - Avaliação escrita individual;

➢ - Clareza, coesão e objetividade;

➢ - Assimilação do contexto histórico;

➢ - Organização de ideias;

➢ - Criticidade;

➢ - Capacidade de relacionar, comparar,
avaliar e identificar os conteúdos aplicados

➢ - Capacidade de entender os diferentes
tipos de linguagens e localizar informações
pertinentes ao tema estudos;

➢ - Relacionar diferentes elementos históricos,
como personagens e interesses, causas e
consequências;

➢ - comparar fatos do passado com o
presente ,  encont rando as  rup tu ras  e
permanências, bem como semelhanças e
diferenças

➢ - Relatório de estudo do meio;

➢ - Sinopses de vídeos;

➢ - Relatórios.

➢ - seminários.

➢ _ avaliar as relações entre e e degradação da
vida no planeta nas diferentes escalas;

➢ _ avaliar criticamente conflitos culturais,
sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao
longo da história
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IV – Plano de atividades docentes

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO recepção dos alunos seleção de materiais didáticos r e u n i ã o  p e d a g ó g i c a ,
planejamento

MARÇO busca de parcerias seleção de materiais didáticos

ABRIL observação e discussão com a
coordenação

planejamento e correção de
avaliações seleção de materiais didáticos

MAIO Semana Paulo Freire - Sarau seleção de materiais didáticos reunião pedagógica

JUNHO observação e discussão com a
coordenação

planejamento e correção de
avaliações seleção de materiais didáticos

JULHO r e u n i ã o  p e d a g ó g i c a ,
replanejamento

AGOSTO busca de parcerias seleção de materiais didáticos

SETEMBRO observação e discussão com a
coordenação

planejamento e correção de
avaliações seleção de materiais didáticos

OUTUBRO Feira tecnológica seleção de materiais didáticos reunião pedagógica

NOVEMBRO seleção de materiais didáticos

DEZEMBRO planejamento e correção de
avaliações reunião de planejamento
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Livros Didáticos:. Figueira – coleção Integralis Volume 3. - IBEP

Campos, Flávio e Regina Claro. A Escrita da História. Vol. 3.Escala Educacional

Outros livros: Hobsbawn. A Era dos Extremos; Boris, Fausto. A História do Brasil.

Filmes: Flyboys; Arquitetura da destruição; A Onda;

Documentários: selecionados da Internet relacionados à 2ª Guerra e vários períodos da história do Brasil;

Livro paradidático – A revolta dos colonizados ; Carlos Serrano/KabengeleMunanga.Ed. Atual.

Outros materiais: mapas; tabelas; jornais e revistas;sites da internet; aulas com data-show .

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Visitas técnicas: Visitas técnicas: Museu da Resistência; Memorial da América Latina; exposições referentes ao conteúdo (conforme
calendário da cidade).

Projetos:Cine Debate; Sarau; Mostra de Dança

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A recuperação será contínua, sendo: revisão de conteúdo, nova abordagem do tema, pesquisas, grupos de estudo, correções de
avaliações e lista de exercícios, atendimento por email e postagens no facebook

Atendimento individualizado.

VIII – Identificação:
Nome do Professor: MARIA EUGENIA MILHASSI

Assinatura: Data:____/____/________

IX – Parecer do Coordenador de Curso:

PREZADO(A) PROFESSOR(A).

OBSERVAMOS EM PRIMEIRA AVALIAÇÃO QUE O SEU PLANO DE TRABALHO DOCENTE DESTE COMPONENTE
CURRICULAR ESTÁ SEM INFORMAÇÕES CADASTRADAS, OU SEJA, EM BRANCO.

SOLICITAMOS A REGULARIZAÇÃO DE TAL SITUAÇÃO ATÉ 30/04/2018.

Nome do Coordenador: LEANDRO LUIZ DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

X– Replanejamento:


