
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.F.M PROF. JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA 

            Rua: Profº Freire Campello, 282 – Jardim Eulália 

 

ANO DE ENSINO 2° ANO EM 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

LIVRO DIDÁTICO: SER PROTAGONISTA LÍNGUA PORTUGUESA 2 

Habilidade Desenvolvida: Contextualizar histórica e socialmente o texto literário 

produzido entre os séculos XII e XVII; Identificar, em textos literários produzidos entre 

os séculos XII e XVII, as relações entre tema, estilo e contexto de produção; 

 

CASO VOCÊ JÁ TENHA FEITO ALGUMA ATIVIDADE EM SALA, FAÇA A 

PRÓXIMA. 

 

Dia 1: 

- Ler os textos “Gil Vicente: nasce o teatro português” e “A realidade social aliada ao 

riso”. Realização das atividades propostas abaixo.  

- Leitura da página 23. Assista à peça Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente; faça-o 

seguindo o link https://www.youtube.com/watch?v=bibz7FbYkwM . 

- Fazer os exercícios das páginas 24 e 25. 

 

Dia 2:  

- Ler o texto introdutório do capítulo 2 (O espírito clássico e o Barroco). Realização das 

atividades propostas.  

- Leitura da página 26.  Realização das atividades da página 27 (Exercícios de 1 ao 7).  

 

Dia 3: 

- Leitura dos textos “O contexto de produção” e “O sistema literário”. Realização das 

atividades propostas abaixo.  

- Leitura das páginas 28 e 29. 

- Faça uma pesquisa sobre a arte renascentista e, em um parágrafo, elabore um 

comentário sobre a afirmação: “Embora os ideais da Antiguidade greco-romana ainda 

estivessem em voga, (...) quase todos os pintores renascentistas produziram dezenas de 

quadros que retratavam a Virgem Maria e o Menino Jesus” (p. 28).  

 

Dia 4: 

- Leitura dos textos “Camões lírico: o desconcerto do mundo” e “Camões épico: um 

povo conta sua história”. Realização das atividades propostas abaixo. 

- Assista às explicações sobre Camões e o Classicismo português seguindo o link   

https://www.youtube.com/watch?v=yUx7vExUi4k .  

- Leitura das páginas 30, 32 e 33. 

- Realização dos exercícios da p. 31 (1 ao 4). 

 

Dia 5: 

https://www.youtube.com/watch?v=bibz7FbYkwM
https://www.youtube.com/watch?v=yUx7vExUi4k


- Leitura do episódio do “Velho do Restelo” (Os Lusíadas, Luís de Camões); realização 

das atividades propostas. 

- Assista às cenas do filme “1492: a conquista do paraíso” seguindo o link 

https://www.youtube.com/watch?v=QA79l7nQj-M .  

- Escreva um parágrafo relacionando a cena do filme ao contexto em que ocorre o episódio do 

“Velho do restelo”. 

- Leitura da página 34; Realização das atividades da página 35 (exercícios de 1 ao 4).  

 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

LIVRO DIDÁTICO: Matemática – Ciência e Aplicações – volume 2 – Gelson Iezzi, 

Osvaldo Dolce, David Degenszajn, Roberto Périgo, Nilze de Almeida – Editora Saraiva. 

HABILIDADE DESENVOLVIDA:  

Compreender o significado das matrizes e das operações entre elas na representação de 

tabelas e de transformações geométricas no plano. 

 

Dia 1: O aluno deverá realizar operações de adição e subtração de matrizes e 

multiplicação de um número real por uma matriz.  

Leitura da página 75, 77 e 79 

Realização da atividade da página 78 – exercício 23 e atividade da página 80 – exercício 

29. 

OBS: assista videoaula https://youtu.be/jAYUbGwxbZ0 

 

Dia 2: O aluno deverá realizar operações de adição e subtração de matrizes e 

multiplicação de um número real por uma matriz.  

Leitura da página 75, 77 e 79 

Realização da atividade da página 79 – exercício 26 e atividade da página 80 – exercício 

30. 

OBS: assista videoaula https://youtu.be/jAYUbGwxbZ0 

 

Dia 3:  O aluno deverá realizar a operação de multiplicação de matrizes. 

Leitura da página 80. 

Realização da atividade da página 85 – exercício 34. 

OBS: assista videoaula https://youtu.be/1IEF7UEOHRY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QA79l7nQj-M
https://youtu.be/jAYUbGwxbZ0
https://youtu.be/jAYUbGwxbZ0
https://youtu.be/1IEF7UEOHRY


 

Dia 4: O aluno deverá realizar a operação de multiplicação de matrizes. 

Leitura da página 80. 

Realização da atividade da página 85 – exercício 35. 

OBS: assista videoaula https://youtu.be/1IEF7UEOHRY 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA 

LIVRO DIDÁTICO: BIOLOGIA MODERNA 

 

Habilidade desenvolvida: Perceber os diferentes grupos taxonômicos e a importância 

de sua classificação. Reconhecer características gerais dos principais representantes dos 

reinos Monera, Protista, Fungi, Plantaee, Animalia.  

 

Dia 1: 

- Exercícios 

- Realização das atividades das páginas 23 e 24 exercícios 1 a 8  

 

Habilidade desenvolvida: observar esquemas e reconhecer as estruturas dos vírus. 

 

Dia 2:  

- exercícios 

- Realização das atividades da página 38, exercícios 14, 15, 16, e página 40, exercícios 

1, 2, 4, 5, 6.  

 

Habilidade desenvolvida: analisar reportagens atuais sobre as diferentes doenças virais 

e seus métodos de prevenção. 

 

Dia 3: 

- Leitura e exercício  

- Leitura das páginas 30 e 31 / Realização das atividades da página 32 do quadro 

destacado como ”guia de leitura.” 

 

 

 

Habilidade Desenvolvida:  

Compreender os processos de transformações gasosas e suas características. 

 

Objetivos: objetivos destas atividades é fazer com que o estudante desenvolvam as 

habilidades descritas acima 

 

https://youtu.be/1IEF7UEOHRY


Descrição das atividades – Atividade com questões objetivas sobre transformações 

gasosas com situações problema que envolvem cálculos matemáticos, leitura de gráficos 

e tabelas para a resolução dos exercícios 

 

ATIVIDADE – 02: 

 

1 – A pressão atmosférica em determinada região da Terra é igual a 780 mmHg. 

Indique, entre as alternativas abaixo, aquela que apresenta corretamente a pressão 

atmosférica local em atm: 

a) 1,40 atm  b) 1,02 atm  c) 1,05 atm 

d) 10,00 atm  e) 2,03 atm 

 

02. Complete as lacunas abaixo:  

1mL (mililitro) = _______ (centímetro cúbico) 100 

1dm
3
 (decímetro cúbico) = _________ (litro) 1 

1L = _________ mL = _________ cm
3
 ____ 1000 e 1000 

 

03. Complete as lacunas abaixo:  

1 atmosfera (atm) = ________ mmHg 760 

1mmHg = ____ torr 1 

1 atmosfera (atm) = ______ torr 760 

 1 atm = ________ Pa 101 

 

04. Uma quantidade de matéria igual a 5 mol de um gás ideal a uma temperatura de 

27°C ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão em atm, exercida por essa quantidade 

de gás é: Dado: R = 0,082 atm∙L/mol∙K.  

a) 0,675  b) 0,75  c) 6,75   d) 7,5   e) 75 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA 

LIVRO DIDÁTICO: Sem livro, usar as listas de apoio desenvolvidas em sala  

Habilidades Desenvolvidas: 1. Resolver situações problemas envolvendo a força elástica. 

                                                2. Reconhecer e interpretar a terceira lei de Newton. 

                                                3. Identificar e interpretar a força normal.                                    

 



 

Dia 1:  

- Relembrar o conceito de força elástica (Lei de Hooke). 

- Leitura das anotações no caderno sobre “Força elástica”/Refazer os 

exercícios n°s 05, 06,07 e 08 da lista n° 04 -  Força elástica.   

  

Dia 2:   

- Rever a terceira lei de Newton.  

- Leitura das anotações no caderno sobre a “Terceira lei de Newton”./ Fazer 

os exercícios n°s 01,02,03,09  e 10 da lista n° 05 -  Aplicações das leis de 

Newton.   

   

Dia 3:  

- Relembrar o conceito de força normal. 

- Leitura das anotações no caderno sobre “Força normal”. / Refazer os 

exemplos do caderno.  

   

Componente Curricular: GEOGRAFIA 

Livro didático: CONTATO GEOGRAFIA/2 

Habilidade Desenvolvida:  

(HCEM02GE20T) Compreender os fatores relacionados à mobilidade das populações 

no Brasil e no Mundo, avaliando as possíveis consequências desse processo.  

(HCEM02GE23T) Analisar dados da dinâmica demográfica do Brasil expressos em 

textos, gráficos ou tabelas, estabelecendo relações com as formas de organização 

política e social do país. 

 

Observação: Importante ao realizar a leitura, anotar em uma folha separada as palavras 

que você não conhece, procurar seu significado e copiar os textos a seguir e resolver as 

atividades em seu caderno. 

 

Dia 1: 

- Leitura e interpretação de texto para compreender o que é transição demográfica e 

estrutura da população. 

- Leitura das páginas 96 a 100/ Realizar no caderno os exercícios: 7, 8 e 11 (página 

112).  

 

Dia 2:  

- Resolução dos exercícios 4 e 7 (páginas 116 e 117). 

- Resolução dos exercícios 11 e 12 (páginas 136 e 137). 

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

LIVRO DIDÁTICO: CONEXÕES COMA HISTÓRIA 

Habilidade Desenvolvida: Analisar a troca da mão-de-obra da indígena para a negra no 

Brasil Colônia; Propiciar a reflexão crítica sobre a relação cultural entre povos europeus 

e os ameríndios Americanos, civilizações africanas e asiáticas; Combater a História 



Única, compreendendo as diversidades entre os diferentes povos, oportunizando o 

desenvolvimento do senso critica e do respeito para com o próximo. 

 

 

Dia 1: 

- Leitura e atividade 

- Ler o capítulo 3 e, no seu caderno: 

1- Diferenciar a escravidão praticada na África da escravidão transatlântica. 

2- Relacionar o tráfico negreiro à expansão da economia mercantil da era moderna. 

3- Escrever sobre o impacto da escravidão na formação histórica do Brasil. 

 

Dia 2:  

- Atividades 

- Realização das atividades das páginas 62 e 63.  

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA 

LIVRO DIDÁTICO: SOCIOLOGIA EM MOVIMENTO 

Habilidade Desenvolvida: Perceber a dinâmica da mobilidade social nas diferentes 

sociedades; identificar as principais formas de estratificação da sociedade brasileira, 

bem como as causas e consequências das diversas manifestações de desigualdade no 

Brasil. 

 

Dia 1: 

- O foco dessa atividade é a leitura e apreensão de conceitos fundamentais sobre o tema. 

- Leitura do Capítulo 10 Estratificação e desigualdades sociais, especialmente as 

páginas 234 até 245. Realização das atividades: 

1. Fazer um pequeno resumo de cada subtítulo, anotando as principais ideias e conceitos 

(e seus significados). 

 

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA 

LIVRO DIDÁTICO: FILOSOFANDO. INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 

Habilidade Desenvolvida: Desenvolver a leitura, escrita e planejamento investigativos 

para a autonomia intelectual. 

 

 

Dia 1: 

O foco dessa atividade é a reflexão filosófica sobre aspectos da vida cotidiana. 

 

1. Leitura das páginas 84 até 88 e realização dos exercícios 6, 7 e 8, da página 91. 

 

2.  Revisão das páginas 78 e 79 (Ceticismo) e do capítulo 3 do livro Uma breve história 

as filosofia e, depois, elabore um Esquema ou Resumo do texto Não sabemos nada 

(Pirro). 

 

ORIENTAÇÃO. Para saber a diferença entre esquema e resumo, acesse o link abaixo: 



https://www.portugues.com.br/redacao/o-esquema-resumo---fortes-aliados-diante-

compreensao-textual-.html 

 

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

LIVRO DIDÁTICO: LEARN AND SHARE IN ENGLISH 

Habilidade Desenvolvida: Discutir e refletir sobre a importância da proteção dos 

animais. 

 

 

Dia 1: 

- Leitura do poema da página 37 chamado “The Price” e responder os subitens A-G no 

caderno. 

No subitem A o aluno deve escolher qual opção ilustra a relação da foto com o poema. 

No subitem B, a partir da leitura do poema, o aluno deve responder quais condições os 

frangos vivem. No subitem C, o aluno deve inferir o motivo pelo qual os donos de 

avícolas usam esse tipo de método na criação de aves de corte. No subitem D, o aluno 

deve opinar sobre a frase do poema “É de interesse de todos manter as aves desta 

forma.” Na atividade E, o aluno deve responder se consegue pontuar o lado positivo da 

criação das aves na logística apontada no poema. No subitem F, o aluno é questionado 

se há divergência ou concordância da visão sobre o assunto entre os autores do poema e 

do texto “Animals are not ours” da página 35. Por último, o subitem G pergunta se o 

poema “The price” é escrito por um autor atual e o aluno deve justificar a resposta.  

 

Dia 2:  

- Acessar e assistir os vídeos nos links disponibilizados. 

 O Brasil é o país que mais exporta alimentos no mundo. Essas vendas alavancam o PIB 

nacional e a agroindústria é um setor básico da economia pelo seu lucro, produtividade 

e empregabilidade. Contudo é um ramo da economia controverso devido aos seus 

impactos no meio ambiente e também ético em relação ao manejo dos animais que pode 

ser considerado cruel por defensores dos diretos dos animais e também criminoso para 

ambientalistas devido à invasão em áreas de preservação de floresta para o cultivo de 

alimentos. Pesando em questões do Enem, assista aos vídeos do youtube sobre o assunto 

e escreva no caderno um curto parágrafo sobre como equilibrar a necessidade da 

manutenção do meio ambiente de modo sustentável e manter a produtividade da 

agroindústria nacional. Lembrem-se de ativar as legendas para melhor compreensão do 

conteúdo. 

 

Links: https://www.youtube.com/watch?v=luKcOwi1K40 

             https://www.youtube.com/watch?v=c7R06Si8oJA      

             https://www.youtube.com/watch?v=9o2M_KL8X6g 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

HABILIDADE DESENVOLVIDA: Identificar o sistema de jogo defensivo da 

modalidade Handebol.  

OBJETIVO: Fazer com que o aluno identifique ao assistir uma partida de Handebol os 

sistemas de jogo defensivo do Handebol 

https://www.youtube.com/watch?v=luKcOwi1K40
https://www.youtube.com/watch?v=c7R06Si8oJA
https://www.youtube.com/watch?v=9o2M_KL8X6g


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O aluno deverá pesquisar sobre os sistemas de jogo 

defensivo de Handebol e posteriormente assistir uma  partida da modalidade citada pela 

TV ou internet e identificar tais sistemas  que compõe o jogo, devendo registrar em uma 

folha com seu nome ,numero e ano que posteriormente deverá ser entregue ao professor. 

 

 


