PLANO DE ESTUDOS
Matéria: Geografia

Série: 6º ano

Professor Fernando César S. Santos

Período: 2º bimestre

Conteúdo para recuperação (indicação de assuntos):
Nós iremos utilizar alguns assuntos da apostila do segundo bimestre, assim você precisa saber:

 Demonstrar a noção de construção e utilização do climograma.
 A importância do mundo das águas para a humanidade e a relação com a natureza.
 Os modelos de vegetação do Brasil e suas respectivas localizações (o mesmo mapa que você estudou
para a prova bimestral, esta na apostila).
 A importância das sinas hidrelétricas e das hidrovias para o Brasil.
Estratégias:
 Aula expositiva com a participação efetiva dos alunos, desenvolvimento de questionários e a
correções, além de orientação para a prova.

Orientações de estudos (indicações de como proceder com o conteúdo acima):
1 Traga nos dias das aulas de recuperação o seu material (apostila dois, caderno, lápis e caneta).
2 Reserve um horário para estudar em casa.
3 Anote suas dúvidas! Para que as suas dúvidas apareçam revise as tarefas de casa e exercícios de classe. Tente
resolver as questões de classe sem consultar as resoluções já feitas.
1) Para isso, antes é preciso que você:
a) Revise suas anotações de aula.
b) Refaça alguns exercícios exemplo (que foram dados em aula).
c) Faça um resumo do assunto.
d) Somente depois dos itens a, b e c é que você estará em condições resolver as demais questões.
2) VOCÊ PRECISA SE ESFORÇAR.
3) NÃO FALTE ÀS AULAS E NÃO CHEGUE ATRASADO! Sua postura também está sendo avaliada.
4) Se achar que não vai conseguir fazer tudo isso sozinho, NÃO DESISTA. Procure o professor para pedir mais alguma
orientação de estudos, pois ele saberá como ajudar.

PLANO DE ESTUDOS
Matéria: Geografia

Série: 8º ano

Professor Fernando César S. Santos

Período: 2º bimestre

Conteúdo para recuperação (indicação de assuntos):
Nós iremos utilizar alguns assuntos da apostila do segundo bimestre, assim você precisa saber:

 Demonstrar a noção de construção do mapa da Europa, assim como você estudou para a prova
bimestral, mapa político e com os aspectos físicos mais importantes.
 O problema do crescimento vegetativo europeu e as alternativas dos governos frente a isso.
 A educação e o mundo do trabalho na Europa e os novos problemas.
 As fronteiras culturais na Europa e os governos de Direita e Esquerda.
Estratégias:
 Aula expositiva com a participação efetiva dos alunos, desenvolvimento de questionários e a
correções, além de orientação para a prova.

Orientações de estudos (indicações de como proceder com o conteúdo acima):
Traga nos dias das aulas de recuperação o seu material (apostila dois, caderno, lápis e caneta).
Reserve um horário para estudar em casa.
Anote suas dúvidas! Para que as suas dúvidas apareçam revise as tarefas de casa e exercícios de classe. Tente
resolver as questões de classe sem consultar as resoluções já feitas.
Para isso, antes é preciso que você:
a) Revise suas anotações de aula.
b) Refaça alguns exercícios exemplo (que foram dados em aula).
c) Faça um resumo do assunto.
d) Somente depois fazer os itens acima, é que você estará em condições resolver as demais questões.
VOCÊ PRECISA SE ESFORÇAR.
NÃO FALTE ÀS AULAS E NÃO CHEGUE ATRASADO! Sua postura também está sendo avaliada.
Se achar que não vai conseguir fazer tudo isso sozinho, NÃO DESISTA. Procure o professor para pedir mais alguma
orientação de estudos, pois ele saberá como ajudar.

PLANO DE ESTUDOS
Matéria: Sociologia.

Série: 1º ano

Professor Fernando César S. Santos

Período: 2º bimestre

Conteúdo para recuperação (indicação de assuntos):
Nós iremos utilizar alguns assuntos passados em lousa, portanto consulte as suas anotações.
Você precisa saber:

 O suicídio de Durkheim, como ele montou sua teoria e desenvolveu sua pesquisa para este trabalho,
qual foi seu método e a qual conclusão ele chegou?
 Durkheim e as forma elementares da vida religiosa, que obra é esta, o que buscava Durkheim? Qual
seu método, a qual conclusão ele chegou?
Estratégias:
 Aula expositiva com a participação efetiva dos alunos, desenvolvimento de questionários e a
correções, além de orientação para a prova.

Orientações de estudos (indicações de como proceder com o conteúdo acima):
1 Traga nos dias das aulas de recuperação o seu material ( caderno, lápis e caneta).
1 Reserve um horário para estudar em casa.
3 Anote suas dúvidas! Para que as suas dúvidas apareçam revise as tarefas de casa e exercícios de classe. Tente
resolver as questões de classe sem consultar as resoluções já feitas.
Para isso, antes é preciso que você:
Revise suas anotações de aula.
Refaça alguns exercícios exemplo (que foram dados em aula).
Faça um resumo do assunto.
Somente depois dos itens acima é que você estará em condições resolver as demais questões.
VOCÊ PRECISA SE ESFORÇAR.
NÃO FALTE ÀS AULAS E NÃO CHEGUE ATRASADO! Sua postura também está sendo avaliada.
Se achar que não vai conseguir fazer tudo isso sozinho, NÃO DESISTA. Procure o professor para pedir mais alguma
orientação de estudos, pois ele saberá como ajudar.

PLANO DE ESTUDOS
Matéria: História.

Série: 1º ano

Professor Fernando César S. Santos

Período: 2º bimestre

Conteúdo para recuperação (indicação de assuntos):
Nós iremos utilizar alguns assuntos estudados no segundo bimestre, assim estude pelo seu livro texto e suas
anotações. Você precisa saber:

 O feudalismo, sua formação, características e estrutura política social e econômica. A Igreja na Idade
Média, sua estrutura política, seus problemas internos e suas influências no mundo.
 Cruzadas, o que foram? Por que foram?Seus resultados. Renascimento urbano e comercial, por que
aconteceu? Como viviam e seus problemas.
 Formações das monarquias nacionais, o que eram? O que simbolizaram?Suas guerras e as nações
envolvidas.
Estratégias:
 Aula expositiva com a participação efetiva dos alunos, desenvolvimento de questionários e a
correções, além de orientação para a prova.

Orientações de estudos (indicações de como proceder com o conteúdo acima):
1 Traga nos dias das aulas de recuperação o seu material (livro texto, apostila dois, caderno, lápis e caneta).
2 Reserve um horário para estudar em casa.
3 Anote suas dúvidas! Para que as suas dúvidas apareçam revise as tarefas de casa e exercícios de classe. Tente
resolver as questões de classe sem consultar as resoluções já feitas.
Para isso, antes é preciso que você:
Revise suas anotações de aula.
Refaça alguns exercícios exemplo (que foram dados em aula).
Faça um resumo do assunto.
Somente depois dos itens acima é que você estará em condições resolver as demais questões.
VOCÊ PRECISA SE ESFORÇAR.
NÃO FALTE ÀS AULAS E NÃO CHEGUE ATRASADO! Sua postura também está sendo avaliada.
Se achar que não vai conseguir fazer tudo isso sozinho, NÃO DESISTA. Procure o professor para pedir mais alguma
orientação de estudos, pois ele saberá como ajudar.

PLANO DE ESTUDOS
Matéria: Geografia.

Série: 1º ano

Professor Fernando César S. Santos

Período: 2º bimestre

Conteúdo para recuperação (indicação de assuntos):
Nós iremos utilizar alguns assuntos estudados no segundo bimestre, assim estude pelo seu livro texto e suas
anotações. Você precisa saber:

 Noções básicas de geologia, o que é geologia? As camadas do planeta terra, suas teorias sobre seu
interior; a teoria das placas tectônicas e as formas de escala de tempo geológica.
 As dinâmicas do planeta terra, a atividade extrativa mineral, o que é e sua importância estratégica.
 O relevo brasileiro e as suas estruturas geológicas.
Estratégias:
 Aula expositiva com a participação efetiva dos alunos, desenvolvimento de questionários e a
correções, além de orientação para a prova.

Orientações de estudos (indicações de como proceder com o conteúdo acima):
Traga nos dias das aulas de recuperação o seu material (livro texto, apostila dois, caderno, lápis e caneta).
Reserve um horário para estudar em casa.
Anote suas dúvidas! Para que as suas dúvidas apareçam revise as tarefas de casa e exercícios de classe. Tente
resolver as questões de classe sem consultar as resoluções já feitas.
Para isso, antes é preciso que você:
Revise suas anotações de aula.
Refaça alguns exercícios exemplo (que foram dados em aula).
Faça um resumo do assunto.
Somente depois dos itens acima é que você estará em condições resolver as demais questões.
VOCÊ PRECISA SE ESFORÇAR.
NÃO FALTE ÀS AULAS E NÃO CHEGUE ATRASADO! Sua postura também está sendo avaliada.
Se achar que não vai conseguir fazer tudo isso sozinho, NÃO DESISTA. Procure o professor para pedir mais alguma
orientação de estudos, pois ele saberá como ajudar.

PLANO DE ESTUDOS
Matéria: História.

Série: 2º ano

Professor Fernando César S. Santos

Período: 2º bimestre

Conteúdo para recuperação (indicação de assuntos):
Nós iremos utilizar as anotações de seu caderno e também o livro texto.
Os assuntos são os mesmos da prova bimestral, ou seja, o cenário europeu no século XIX, a formação da Alemanha,
Itália e França, com todas as suas revoltas e conflitos. As diversas teorias que tentam explicar o mundo europeu
desta época e suas influencias para a massa de trabalhadores.

Estratégias:
 Aula expositiva com a participação efetiva dos alunos, desenvolvimento de questionários e trabalhos
realizados ao longo do bimestre.

Orientações de estudos (indicações de como proceder com o conteúdo acima):
Traga nos dias das aulas de recuperação o seu material (livro texto, apostila dois, caderno, lápis e caneta).
Reserve um horário para estudar em casa.
Anote suas dúvidas! Para que as suas dúvidas apareçam revise as tarefas de casa e exercícios de classe. Tente
resolver as questões de classe sem consultar as resoluções já feitas.
Para isso, antes é preciso que você:
Revise suas anotações de aula.
Refaça alguns exercícios exemplo (que foram dados em aula).
Faça um resumo do assunto.
Somente depois dos itens acima é que você estará em condições resolver as demais questões.
VOCÊ PRECISA SE ESFORÇAR.
ÃO FALTE ÀS AULAS E NÃO CHEGUE ATRASADO! Sua postura também está sendo avaliada.
Se achar que não vai conseguir fazer tudo isso sozinho, NÃO DESISTA. Procure o professor para pedir mais alguma
orientação de estudos, pois ele saberá como ajudar.

PLANO DE ESTUDOS
Matéria: Sociologia.

Série: 2º ano

Professor Fernando César S. Santos

Período: 2º bimestre

Conteúdo para recuperação (indicação de assuntos):
Nós iremos utilizar as anotações de seu caderno, tendo como base as aulas expositivas.
O assunto é sobre a teoria de Pierre Bourdieu com seu “arbitrário cultural” e como isso influencia no meio
educacional, e a teoria de István Mészáros com “a educação para além do Capital”.

Estratégias:
 Aula expositiva com a participação efetiva dos alunos, desenvolvimento de questionários e a trabalhos
realizados ao longo do bimestre.

Orientações de estudos (indicações de como proceder com o conteúdo acima):
Traga nos dias das aulas de recuperação o seu material ( caderno, lápis e caneta).
Reserve um horário para estudar em casa.
Anote suas dúvidas! Para que as suas dúvidas apareçam revise as tarefas de casa e exercícios de classe. Tente
resolver as questões de classe sem consultar as resoluções já feitas.
Para isso, antes é preciso que você:
Revise suas anotações de aula.
Refaça alguns exercícios exemplo (que foram dados em aula).
Faça um resumo do assunto.
Somente depois dos itens acima é que você estará em condições resolver as demais questões.
VOCÊ PRECISA SE ESFORÇAR.
ÃO FALTE ÀS AULAS E NÃO CHEGUE ATRASADO! Sua postura também está sendo avaliada.
Se achar que não vai conseguir fazer tudo isso sozinho, NÃO DESISTA. Procure o professor para pedir mais alguma
orientação de estudos, pois ele saberá como ajudar.

PLANO DE ESTUDOS
Matéria: Filosofia.

Série: 3º ano

Professor Fernando César S. Santos

Período: 2º bimestre

Conteúdo para recuperação (indicação de assuntos):
Nós iremos utilizar as anotações de seu caderno, tendo como base as aulas expositivas.
O assunto é sobre a teoria de Walter Benjamin quanto a sua forma de uso da história e sua constante construção, a
importância em ouvir e os relatos daqueles que não têm “fala”.

Estratégias:
 Aula expositiva com a participação efetiva dos alunos, desenvolvimento de trabalhos que foram
solicitados ao longo do bimestre.
Orientações de estudos (indicações de como proceder com o conteúdo acima):
Traga nos dias das aulas de recuperação o seu material (caderno, lápis e caneta).
Reserve um horário para estudar em casa.
Anote suas dúvidas! Para que as suas dúvidas apareçam revise as tarefas de casa e exercícios de classe. Tente
resolver as questões de classe sem consultar as resoluções já feitas.
Para isso, antes é preciso que você:
Revise suas anotações de aula.
Refaça alguns exercícios exemplo (que foram dados em aula).
Faça um resumo do assunto.
Somente depois dos itens acima é que você estará em condições resolver as demais questões.
VOCÊ PRECISA SE ESFORÇAR.
ÃO FALTE ÀS AULAS E NÃO CHEGUE ATRASADO! Sua postura também está sendo avaliada.
Se achar que não vai conseguir fazer tudo isso sozinho, NÃO DESISTA. Procure o professor para pedir mais alguma
orientação de estudos, pois ele saberá como ajudar.

PLANO DE ESTUDOS
Matéria: Sociologia.

Série: 3º ano

Professor Fernando César S. Santos

Período: 2º bimestre

Conteúdo para recuperação (indicação de assuntos):
Nós iremos utilizar as anotações de seu caderno, tendo como base as aulas expositivas.
O assunto é sobre a teoria sociológica das manifestações sociais e a democracia, sua importância e aparente
contradições. Detalhe que houve um trabalho, faça-o e estude.

Estratégias:
 Aula expositiva com a participação efetiva dos alunos, desenvolvimento de trabalho que foram
solicitados ao longo do bimestre.

Orientações de estudos (indicações de como proceder com o conteúdo acima):
Traga nos dias das aulas de recuperação o seu material (caderno, lápis e caneta).
Reserve um horário para estudar em casa.
Anote suas dúvidas! Para que as suas dúvidas apareçam revise as tarefas de casa e exercícios de classe. Tente
resolver as questões de classe sem consultar as resoluções já feitas.
Para isso, antes é preciso que você:
Revise suas anotações de aula.
Refaça alguns exercícios exemplo (que foram dados em aula).
Faça um resumo do assunto.
Somente depois dos itens acima é que você estará em condições resolver as demais questões.
VOCÊ PRECISA SE ESFORÇAR.
NÃO FALTE ÀS AULAS E NÃO CHEGUE ATRASADO! Sua postura também está sendo avaliada.
Se achar que não vai conseguir fazer tudo isso sozinho, NÃO DESISTA. Procure o professor para pedir mais alguma
orientação de estudos, pois ele saberá como ajudar.

PLANO DE ESTUDOS
Matéria: Geografia.

Série: 3º ano

Professor Fernando César S. Santos

Período: 2º bimestre

Conteúdo para recuperação (indicação de assuntos):
Nós iremos utilizar apostila quatro para as aulas de recuperação, assim estude pela apostila, por suas anotações e
também pelos trabalhos, refaça-os caso tenha ido mal, pois você desta forma estará se preparando mais
adequadamente.
Os assuntos serão os aspectos humanos da Europa, sua população e a relação com a economia, a urbanização com
suas vantagens e desvantagens. Os problemas ocasionados pela diversidade cultural e econômica.
Na outra parte da apostila as bacias hidrográficas brasileiras.

Estratégias:
 Aula expositiva com a participação efetiva dos alunos, desenvolvimento de trabalho solicitados ao
longo do bimestre.

Orientações de estudos (indicações de como proceder com o conteúdo acima):
Traga nos dias das aulas de recuperação o seu material (apostila um, caderno, lápis e caneta).
Reserve um horário para estudar em casa.
Anote suas dúvidas! Para que as suas dúvidas apareçam revise as tarefas de casa e exercícios de classe. Tente
resolver as questões de classe sem consultar as resoluções já feitas.
Para isso, antes é preciso que você:
Revise suas anotações de aula.
Refaça alguns exercícios exemplo (que foram dados em aula).
Faça um resumo do assunto.
Somente depois dos itens acima é que você estará em condições resolver as demais questões.
VOCÊ PRECISA SE ESFORÇAR.
NÃO FALTE ÀS AULAS E NÃO CHEGUE ATRASADO! Sua postura também está sendo avaliada.
Se achar que não vai conseguir fazer tudo isso sozinho, NÃO DESISTA. Procure o professor para pedir mais alguma
orientação de estudos, pois ele saberá como ajudar.

PLANO DE ESTUDOS
Matéria: História.

Série: 3º ano

Professor Fernando César S. Santos

Período: 2º bimestre

Conteúdo para recuperação (indicação de assuntos):
Nós iremos utilizar apostila quatro para as aulas de recuperação, assim estude pela apostila, por suas anotações e
também pelos trabalhos, refaça-os caso tenha ido mal, pois você desta forma estará se preparando mais
adequadamente.
O assuntos vão deste a Revolução Francesa passando pelo Congresso de VIENA e Independência dos Estados
Unidos. Não esqueça que nesta época temos revoltas e movimentos pela independência, incluindo no Brasil, e os
fatores que vão influenciar a independência no Brasil e na América Espanhola.

Estratégias:
 Aula expositiva com a participação efetiva dos alunos, desenvolvimento de trabalhos solicitados ao
longo do bimestre.
Orientações de estudos (indicações de como proceder com o conteúdo acima):
Traga nos dias das aulas de recuperação o seu material (apostila um, caderno, lápis e caneta).
Reserve um horário para estudar em casa.
Anote suas dúvidas! Para que as suas dúvidas apareçam revise as tarefas de casa e exercícios de classe. Tente
resolver as questões de classe sem consultar as resoluções já feitas.
Para isso, antes é preciso que você:
Revise suas anotações de aula.
Refaça alguns exercícios exemplo (que foram dados em aula).
Faça um resumo do assunto.
Somente depois dos itens acima é que você estará em condições resolver as demais questões.
VOCÊ PRECISA SE ESFORÇAR.
NÃO FALTE ÀS AULAS E NÃO CHEGUE ATRASADO! Sua postura também está sendo avaliada.
Se achar que não vai conseguir fazer tudo isso sozinho, NÃO DESISTA. Procure o professor para pedir mais alguma
orientação de estudos, pois ele saberá como ajudar.

