
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.F.M PROF. JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA 
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ROTEIRO DE ESTUDOS DO LIVRO DIDÁTICO 

1° SÉRIE ENSINO MÉDIO 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

LIVRO DIDÁTICO: SER PROTAGONISTA LÍNGUA PORTUGUESA 1 

Habilidade Desenvolvida: Valorizar a dimensão estética do texto literário 

 

Dia 1:- Percepções sobre a literatura 

Leitura do texto Literatura e criação (p.18)  

 

A partir da leitura do texto, complete os parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso): 

( ) A literatura é um tipo de arte que se limita à criação, não estando atrelada à 

realidade. 

( ) O texto literário pode dialogar com outras circunstâncias presentes no momento 

em que se encontra (cultura, política e questões sociais). 

( ) A intimidade do ser humano pode ser representada literariamente. 

( ) Um obra literária necessariamente irá refletir as experiências pessoais de quem 

a escreve, sendo, portanto, uma manifestação artística de abordagem pessoal e não 

coletiva. 

( ) A diferença entre um texto literário e não-literário ocorre pelo modo como cada 

um é criado, tendo a literatura um trabalho estético com a linguagem. 

 

Dia 2:  Reconhecimento das funções da literatura 

Leitura dos textos Funções da literatura (p.19 e 20) e A literatura como direito, p.22 

 

1-Complete o mapa mental com as palavras adequadas e responda as questões abaixo: 

 

OBRA LITERÁRIA   

 

 

 

 

 

 

 

 

2- A partir do quadro acima, podemos definir que a função da literatura depende 

______________________________________________________________________ 

 



3- Quais as funções que a literatura pode desempenhar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 Assinale as afirmações que, segundo o crítico literário, Antonio Candido (A literatura 

como direito, p.22), definem a literatura: 

( ) A literatura se restringe a obras canônicas, ou seja, apenas às obras conhecidas e 

consagradas. 

( ) A literatura é um fenômeno universal de todos os tempos e lugares, inseparável 

da vida humana. 

( ) Ninguém pode negar ao outro o direito à literatura. 

( ) A escola deve ensinar literatura apenas àqueles que têm o interesse de aprender. 

 

Dia 3: Reflexão sobre língua/ linguagens/ signos linguísticos 

Leitura das páginas 148 e 149. 

 Sugestão de vídeos:  

https://www.youtube.com/watch?v=OyZUaq7DTbk 

https://www.youtube.com/watch?v=aUovh5Pe9hE 

 

1- Conceitue, a partir da leitura e compreensão dos vídeos, os termos abaixo: 

a) Linguagem__________________________________________________ 

b) Língua _____________________________________________________ 

c) Significante__________________________________________________ 

d) Significado___________________________________________________ 

e) Signo________________________________________________________ 

 

Dia 4: Ampliação das reflexões sobre a linguagem 

Leitura das páginas 150 e 151  

 Realizar os exercícios propostos das páginas 152 a 155. (Caso já tenham realizado 

as atividades, passar para o próximo exercício) 

 

Dia 5: Retomada das características de um conto de humor 

1-Leia as páginas 272 a 275 e busque o máximo de elementos que caracterizam um conto 

de humor. Retome as perguntas, os boxes informativos e selecione as informações 

relevantes. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2- Qual a definição de verossimilhança? Como aplicar este conceito na ficção? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OyZUaq7DTbk
https://www.youtube.com/watch?v=aUovh5Pe9hE


 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

LIVRO DIDÁTICO: Matemática – Ciência e Aplicações – volume 1 – Gelson Iezzi, 

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

HABILIDADE DESENVOLVIDA:  

1) Reconhecer e representar conjuntos. 

2) Compreender a relações de inclusão, interseção e reunião entre os conjuntos. 

3) Representação do ponto no plano cartesiano. 

 

Dia 1: O aluno deverá realizar o reconhecimento dos conjuntos naturais N, inteiros Z, 

racionais Q, irracionais I e reais R.  

Leitura da página 18 até 27 

Realização da atividade da página 27 – exercício 8. 

OBS: assista videoaula https://youtu.be/wD7a9DAYb-4 

 

Dia 2: O aluno deverá realizar o reconhecimento dos conjuntos naturais N, inteiros Z, 

racionais Q, irracionais I e reais R.  

Leitura da página 28 até 30. 

Realização da atividade da página 30 – exercício 19 e 23. 

OBS: assista videoaula https://youtu.be/wD7a9DAYb-4 

 

Dia 3:  O aluno deverá realizar a inclusão, interseção e reunião de conjuntos. 

Leitura da página 9 até 15. 

Realização da atividade da página 11 – exercício 10 e atividade da página 15 – exercício 

16. 

OBS: assista videoaula https://youtu.be/ktrODQ1I8rc 

 

Dia 4: O aluno deverá reconhecer e interpretar a representação de pontos em uma reta. 

Leitura da página 53 

https://youtu.be/wD7a9DAYb-4
https://youtu.be/wD7a9DAYb-4
https://youtu.be/ktrODQ1I8rc


Realização da atividade da página 55 – exercício 35 e 36. 

OBS: assista videoaula https://youtu.be/-4J55d39QOg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-4J55d39QOg


COMPONENTE CURRICULAR:  Biologia 

LIVRO DIDÁTICO:  

Conteúdo Curricular: Seres vivos caraterísticas gerais e organização. 

 

Dia 1: 

- Leitura das páginas indicadas. Relacionar e descrever as principais características dos 

seres vivos. 

- Leitura da páginas 19, 20, 21, 22 e 23.  

A produção de texto deve estar em seu caderno de biologia e será conferido no 

retorno presencial das aulas. 

 

Dia 2:  

- Leitura das páginas indicadas. Compreensão do processo e método científico. Elencar 

as principais características do método científico. 

- Leitura da páginas 14, 15, 16. 

A produção de texto deve estar em seu caderno de biologia e será conferido no 

retorno presencial das aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA 

LIVRO DIDÁTICO: Química - Volume 1 (2016) - Martha Reis   

https://issuu.com/neyzanata/docs/qu__mica_1_martha_reis       Link Livro 

https://www.yumpu.com/pt/document/read/61999877/quimica-volume-1-2016-martha-

reis      Química - Volume 1 (2016) - Martha Reis  -  Leitura e Download 

Habilidade Desenvolvida: Conhecer  as propriedades da matéria; compreender modelos 

atômicos; identificar e compreender a tabela periódica, para consulta e análise das 

propriedades químicas.  

 

Dia 1: Estrutura atômica e modelos atômicos 

- Leitura das páginas: 89,90,95,96,97,(Dalton); 139 (Thomson); 145,147,148,149,151 

(Rutherford); 157, 158 ( Bhor),  - Responda o questionário em anexo:   

 

 

1. Faça um breve relato sobre a importância da Química para a Humanidade. 

 

2. Num dia muito quente, você chega em sua casa, liga o ventilador e senta-se de frente 

para ele. Você sente o ar impulsionado pela hélice do ventilador bater no seu rosto. No 

seu entendimento, ar é matéria, corpo ou objeto? O movimento da hélice poder ser 

entendido como uma modalidade de energia? 

 

3. Na relação a seguir identifique matéria, corpo, objeto e energia: 

a) luz 

b) relâmpago 

c) copo de vidro 

d) tronco de árvore 

e) plástico 

f) ferro 

g) portão de alumínio 

h) cadeira de madeira 

 

4. Dois estudantes conversam próximos a uma fogueira e um deles diz: “Na queima a 

madeira (matéria) deixa de existir e surgem cinza, fuligem, gases (matéria), luz e calor 

(energia).” O estudante está certo? Comente. 

 

5. Quais são as características do modelo atômico de Dalton? 

6. E do modelo de Thomson? 

7. E do modelo de Rutherford? 

8. E do modelo de Bohr? 

9. Por que Rutherford usou uma fina lâmina de ouro e não uma barra de ouro? 

10. Conceitue elemento químico. 

 

 

https://issuu.com/neyzanata/docs/qu__mica_1_martha_reis
https://www.yumpu.com/pt/document/read/61999877/quimica-volume-1-2016-martha-reis
https://www.yumpu.com/pt/document/read/61999877/quimica-volume-1-2016-martha-reis


 

Dia 2: Tabela periódica e fórmulas químicas, substâncias e misturas; 

Leitura das páginas: 178 até 183 

- Responda o questionário abaixo:   

 

1. O átomo é constituído por uma parte central chamada ____________, onde estão 

localizados os _____________(de carga elétrica positiva) e os ____________ (sem 

carga elétrica). Ao redor estão os ________________ (de carga 

elétrica ________________), e esta região é chamada ___________________ 

 

2. Conceitue molécula. Dê exemplos. 

 

3. De que é formada uma substância? 

 

4. O que são substâncias simples e substâncias compostas?Dê exemplos. 

 

5. Quais são os três estados físicos da matéria? 

 

6. Defina ponto de fusão e ponto de ebulição? 

 

7. O que é uma mistura e qual a diferença entre misturas homogênea e heterogênea? 

 

8. O que é solução, solvente e soluto? Dê exemplos. 

 

9. Qual a constituição do ar que respiramos? Ele é uma substância pura ou uma mistura? 

 

10. Considere os sistemas abaixo relacionados e indique se são substâncias puras, 

misturas homogêneas ou misturas heterogêneas: 

a) álcool comum: 

b) ar poluído: 

c) água: 

d) água do mar: 

e) diamante: 

f) cordão de ouro: 

g) aço: 

h) grafite: 

i) gasolina: 

j) água mineral: 

 

11. Qual o número de fases de uma mistura constituída por: 

a) água, sal de cozinha e óleo: 

b) água líquida e gelo: 

c) gasolina e álcool: 

d) gasolina e água: 



e) Enxofre e carvão: 

 

12. Dê dois exemplos de separação de misturas homogênea e heterogênea. Especifique 

com que e para que são utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA 

LIVRO DIDÁTICO: Física 1 – Mecânica– Ricardo Helou Doca, Gualter José Biscuola, 

Newton Villas Bôas – Editora Saraiva. 

HABILIDADE DESENVOLVIDA:  

1) Identificar movimentos que se realizam no dia a dia e as grandezas relevantes que 

os caracterizam. 

2) Aplicar as definições de ponto material, referencial, repouso, movimento, 

trajetória, posição, espaço percorrido. 

Dia 1: O aluno deverá aplicar a definição de referencial, movimento, repouso, trajetória 

e calcular o intervalo de tempo.  

Leitura das páginas 22, 23, 25, 26  e 27. 

Realização das atividades da página 33 – exercícios 3 e 4. 

Sugestão de vídeo aulas: 

https://www.youtube.com/watch?v=vAgN3U36obA - Aula 01 - Cinemática - Conceitos 

Iniciais 

https://www.youtube.com/watch?v=Fb8eLUL9EdM - Aula 02 - Cinemática - Posição 

em uma Trajetória 

https://www.youtube.com/watch?v=j-sW3PrpOZE - Aula 03 - Cinemática - Exercícios 

Simples 

 

 

Dia 2: O aluno deverá calcular a velocidade escalar média. 

Leitura das páginas 28, 29, 30 e 31. 

Realização das atividades da página 33 – exercício 7, 8, 9 e 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vAgN3U36obA
https://www.youtube.com/watch?v=Fb8eLUL9EdM
https://www.youtube.com/watch?v=j-sW3PrpOZE


COMPONENTE CURRICULAR: Língua Inglesa 

LIVRO DIDÁTICO: LEARN AND SHARE IN ENGLISH -1° ANO 

Habilidade Desenvolvida: Discutir e refletir acerca dos problemas ambientais.  

 

Dia 1: Atividade de 1, 2 e 3 do livro didático das página 34 e 35 com foco na leitura.  

Na atividade 1 o aluno deve ler as citações A B C D e associar com as fotos que descreve  

questões ambientais. 

Na questão 2 o aluno deve separar no caderno as frases ABCD da página 34 em “good 

news” ou “bad news” 

Na questão 3 o aluno deve copiar no caderno quais problemas ambientais  ocorrem no 

Brasil entre as opções disponíveis. 

Links: https://www.youtube.com/watch?v=nouz8PBXQzY 

              https://www.youtube.com/watch?v=-937R5loJA8 

 

Dia 2: Atividade 1 da página  36 com foco na leitura. 

Na página 35 há o texto “Learn the Basics”, ele trata sobre as mudanças climáticas 

causadas pelos gases causadores do efeito estufa emitidos pela sociedade. Após ler o 

texto, o aluno deve fazer o exercício 1 da página 36 que pergunta, entre as opções 

possíveis, o aluno deve apontar qual é o final correto para cada frase nos subitens A/B/C. 

O aluno deve responder no caderno essa questão. 

Pensando em questões de Enem, o aluno deve elaborar um parágrafo reflexivo em 

português argumentando de que forma o estado atual de pandemia pode afetar a produção 

de gases causadores do efeito estufa durante esse período. 

Links: https://www.youtube.com/watch?v=dw9KO9JsGGk 

               https://www.youtube.com/watch?v=BPJJM_hCFj0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nouz8PBXQzY
https://www.youtube.com/watch?v=-937R5loJA8
https://www.youtube.com/watch?v=dw9KO9JsGGk
https://www.youtube.com/watch?v=BPJJM_hCFj0


COMPONETE CURRICULAR: História  

LIVRO DIDÁTICO: ALVES, Alexandre. OLIVEIRA, Letícia Fagundes de. Conexões 

com a História. Editora Moderna. 2006 

HABILIDADE DERSENVOLVIDA: • Conhecer e distinguir as primeiras civilizações 

em suas especificidades, gerando o desenvolvimento do senso histórico. 

 

DIA 1 : 

- Leitura e produção de resumo o mapa conceitual 

- Material didático: Unidade 2.2 A civilização Egipcia das paginas 48 a 54 

 

DIA 2: 

- Leitura de documento histórico a atividade 

- Texto Ensinamentos de um escriba pag 54. 

- Sem copiar o enunciado responder as atividades de 1 a 6 das página 58 e 59 do 

material didático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

LIVRO DIDÁTICO: Contato Geografia. 

Habilidade Desenvolvida: (HCEM01GE18T). Interpretar o mapa segundo os 

elementos que o compõem considerando projeção, escala, coordenada geográfica e 

legenda. 

(HCEM01GE22T). Reconhecer técnicas de representação utilizadas na 

cartografia temática. 

 

 

Dia 1: 

- Fazer a leitura das páginas 38 até 42, destacando os principais trechos. 

 

Dia 2:  

- Fazer a leitura das páginas 43 até 48, seguindo o mesmo procedimento da aula anterior. 

Realizar as atividades “Questões do ENEM e Vestibular”. Questões 1 a 7. Páginas 56 e 

57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

LIVRO DIDÁTICO: ARTE POR TODA PARTE 

Habilidade Desenvolvida: Investigar o modo de intervenção artísticas nas artes visuais  

Objetivos: Reconhecer a importância de expressão de modo criativo na arte visuais  

 

 

Dia 1: 

- Faça um resumo de no mínimo dez linhas referente as pag.98 e 99 

Dia 2:  

- Recorte e cole ou desenhe uma arte de intervenção e criação em artes visuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANO DE ENSINO: 1ª série 

 

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA 

 

LIVRO DIDÁTICO: Sociologia em Movimento 

SILVA, Afrânio et al. Sociologia em movimento. 2ed. São Paulo: Moderna, 2016. 

 

Habilidades Desenvolvidas:  

 

• Iniciar a construção de um olhar sociológico para a realidade; 

• Compreender o papel da Revolução Industrial e da Urbanização no nascimento 

da sociologia; 

• Distinguir o conhecimento do senso comum do senso científico e seus efeitos na 

sociedade 

• Compreender os aspectos fundamentais da sociologia de Durkheim, Weber e 

Marx.  

• Conhecer e compreender o papel do sociólogo. 

 

Atividades: 

 

Dia 1:  

1. Leitura/revisão dos capítulos 1 e 2; 

2. Fazer anotações (resumo, fichamento ou mapa mental) sobre: 

✓ Métodos clássicos de análise sociológica – páginas 28 a 30, 

✓ A relação individuo e sociedade nas perspectivas sociológicas clássicas – 

páginas 42 a 49.  

3. Fazer os exercícios Reflexão e revisão 1, 2 e 3 da página 57. 

 

 

 

 

 



 

ANO DE ENSINO: 1ª série 

 

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA 

 

LIVRO DIDÁTICO: Filosofando 

ARANHA, Maria L. A.; MARTINS, Maria H.P. FILOSOFANDO: introdução à filosofia. 

5ª ed., São Paulo: Moderna, 2013. 

 

Habilidades Desenvolvidas:  

 

• Identificar movimentos associados ao processo de conhecimento, 

compreendendo etapas da reflexão filosófica para desenvolver o pensamento 

autônomo e questionador; 

 

• Identificar a origem do filosofar e do que leva o homem a filosofar; 

 

• Situar a filosofia como uma das dimensões para compreender e transformar o ser 

humano e o mundo; 

 

Atividades: 

 

Dia 1: Leitura/revisão dos capítulos 1 e 2; 

 Fazer os exercícios da página 19 (leitura e respostas às questões); página 20 

(somente exercício 7 – dissertação*). 

 

* Dissertação (na norma culta da língua portuguesa; máximo de 30 linhas, organizada 

em três parágrafos). Atenção para coesão e coerência do texto. Utilize os conceitos 

aprendidos para fundamentar a argumentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

HABILIDADE DESENVOLVIDA: 

• Identificar o sistema de jogo ofensivo da modalidade Basquetebol.  

OBJETIVO: 

• Compreender o conceito de ação ofensiva no Basquetebol. 

• Proporcionar  ao aluno  à reflexão acerca dos objetivos da ação ofensiva. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

• O aluno deverá pesquisar sobre os sistemas de jogo ofensivo do Basquetebol em 

sites de busca com palavras chave: Ação Ofensiva Basquetebol; Sistema Ofensivo 

Basquetebol; Táticas no Basquetebol, Esportes de Invasão. 

• Após a pesquisa o aluno deverá responder as perguntas da atividade proposta 

abaixo, identificando: Nome completo, ano e número de chamada. 

• Montar um portfólio de todas as atividades realizadas para entregar ao professor 

quando for solicitado. 

 

Nome:________________________________________________ nº.______ 1º. 

Ano:______ 

 

 

ATIVIDADE 1 

1) Sobre o conceito de ação ofensiva nos esportes de invasão (Basquete) é correto 

afirmar que: 

(   ) Ação ofensiva é o mesmo que defesa e os jogadores devem estar com a posse 

de bola em direção à cesta. 

(   ) Ação ofensiva é o mesmo que ataque e os jogadores devem estar no campo 

de defesa posicionado em seu garrafão. 

(   ) Ação ofensiva, também conhecida como ataque, compreende a seguinte 

situação: a equipe estar com posse de bola, em progressão à cesta adversária, 

invadindo o campo de defesa do outro time. 

(   ) Ação ofensiva é fazer a cesta e defender a bola em seu campo de defesa. 

 

2) Sobre os objetivos da ação ofensiva podemos afirmar que: 

(   ) Passar a bola no campo de defesa e defender a cesta, afinal, se o outro time 

fizer pontos o seu time perde o jogo.  

(   ) Passar a bola entre a sua equipe e fazer corta luz, para que o adversário não 

faça cesta e marque pontos.  



(   )Progredir com a bola até o meio da quadra, mas não avançar o campo do 

adversário, porque o outro time poderá “roubar” a bola e fazer pontos.  

(   )Progredir com a bola, invadir o campo do adversário, finalizando com ataques 

e lançamentos com objetivo de realizar a cesta para marcar pontos para sua equipe. 

 

3) Coloque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso: 

• Sobre a pontuação como resultado da ação ofensiva: 

(   ) Arremesso livre (“Lance livre”) valendo 3 pontos no mesmo 

arremesso. 

(   ) Arremesso livre (“Lance livre”) valendo 1 ponto em cada arremesso. 

(   ) 2 ou 3 pontos, independente da localização em quadra. 

(  ) 2 ou 3 pontos, dependendo da localização em quadra, tendo como 

referência a marcação de linhas e distância da cesta. 

(   ) 2 pontos em Arremesso livre (“Lance livre”), afinal no Basquete a 

pontuação é contada de 2 em 2 pontos cada cesta. 

 

• Sobre a ação ofensiva: 

(   ) A ação ofensiva pode ser individual ou coletiva dependendo da 

situação real de jogo. 

(   ) A Bandeja é um fundamento de ação ofensiva. 

(   ) Passe e drible não fazem parte da ação ofensiva, apenas o arremesso 

faz parte dela. 

(   ) Passe, drible e arremesso são fundamentos da ação ofensiva. 

(   ) Posicionamento no garrafão em seu campo da quadra 2x1x2 é uma 

tática da ação ofensiva. 

 

 

“ Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que 

tem a serenidade para esvaziar e sensibilidade para aprender” (Augusto 

Cury) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


