
ARTES VISUAIS 

3º ANO 

Conteúdos Teóricos 

Renascimento. 

Barroco. 

Vanguardas Artísticas. 

Arte Moderna e Contemporânea. 

 

Técnicas 

Desenho da figura humana. 

Pintura em tela. 

 



CIDADANIA 

3º ANO 

Entendendo os paradigmas contemporâneos. 

As principais mudanças de paradigmas da atualidade.    

A mudança na pirâmide Social Brasileira. 

Ser adolescente no mundo contemporâneo: dúvidas e incertezas. 

A compreensão da adolescência em seus aspectos sociais e afetivos. 

A origem do termo adolescente. 

As principais mudanças físicas e emocionais na adolescência. 

A teoria do desenvolvimento humano segundo a psicologia. 

A sexualidade na adolescência. 

Sexualidade e gênero. 

Os estereótipos da sexualidade do adolescente retratados pela mídia.   

O adolescente como alvo de consumo pela publicidade. 

A adolescência e os relacionamentos interpessoais. 

As tribos urbanas.  

Analisando o comportamento da geração Y. 

Compreendendo e classificando as gerações. 

As características das gerações ao longo da História. 

 



FILOSOFIA 

3º ANO 

A modernidade e a crise do conhecimento. 

René Descartes e o racionalismo: a criação do método. 

Leitura e interpretação do livro “O discurso do método”, de René Descartes. 

O empirismo e a valorização do conhecimento experimental. 

Racionalismo e Iluminismo. 

Immannuel Kant e a resposta ao que é o Esclarecimento.  

Leitura e Interpretação do livro “Resposta à pergunta: O que é Iluminismo”, de 
Immannuel Kant. 

A crise da ciência e da razão científica. 

A tecnologia a serviço de objetivos humanos e os riscos da tecnocracia. 

O ideal científico e a razão instrumental. 

As formas de alienação moral: o individualismo contemporâneo e a recusa do 
outro. 

Ética e Bioética. 

A bioética e os dilemas filosóficos. 

 



INFORMÁTICA 

3º ANO 

Planilha Eletrônica 

Apresentação de programas usados no mercado de trabalho para criação de 
planilhas. 

Área de trabalho e principais ferramentas. 

Exercícios práticos envolvendo os recursos necessários visando à preparação 
profissional do aluno junto ao mercado de trabalho. 

 

Apresentação Multimídia 

Apresentação de programas usados no mercado de trabalho para criação de 
apresentações. 

Área de trabalho e principais ferramentas. 

Exercícios práticos envolvendo os recursos necessários visando à preparação 
profissional do aluno junto ao mercado de trabalho. 

 

Ferramentas para Design Gráfico 

Apresentação de programas usados no mercado de trabalho para manipulação 
de imagens e editoração gráfica. 

Área de trabalho e principais ferramentas. 

Exercícios práticos envolvendo os recursos necessários visando à preparação 
profissional do aluno junto ao mercado de trabalho. 

 

Trabalho Final de Informática 

Projeto Final. 

 

Trabalho em que os alunos desenvolverão itens diretamente relacionados ao 
dia a dia do mercado de trabalho, como modelo de documentos oficiais de uma 
empresa, criação de peças de marketing, planilhas de cálculos, etc. 

O projeto deverá ser apresentado para e avaliado por uma banca de 
convidados (Diretoria). 



LITERATURA 

3º ANO 

Crítica literária 

Objetivos 

Depois que os alunos já estão familiarizados com os textos literários, passamos 
ao estudo das teorias da crítica literária, para que os alunos possam perceber 
os diferentes olhares que foram lançado à literatura, fazendo um histórico das 
principais críticas, desde Platão, Aristóteles, passando pelas críticas 
impressionista, positivista, cientificista, marxista, as teorias de Nothrop Frye 
sobre a decadência do herói, até o formalismo e a crítica estruturalista. 

 

Períodos literários 

Objetivo 

Propiciar aos alunos uma visão histórica dos diferentes movimentos culturais 
que influenciaram a literatura. 

 

Gêneros literários 

Objetivos 

Entender melhor a variedade das produções literárias, em especial os gêneros 
das obras que compõem os textos estudados ao longo dos três anos de curso. 

 

Temas: Adolescência, Identidade Nacional e Latino-Americana 

Obras: O Diário de Anne Frank, O Apanhador no Campo de Centeio, Os 
Sofrimentos do Jovem Werther, Amar — Verbo Intransitivo, Lolita, Cartas para 
um Jovem Poeta, Memórias de um Sargento de Milícias, Casa-Grande e 
Senzala, O Guarani, Iracema, Macunaíma, Terra Papagalli, Os Sertões, 
Memórias do Fogo — Nascimentos. 

Objetivos 

Perceber por meio de obras literárias principalmente as características que 
marcam a adolescência, a identidade brasileira e a latino-americana e também 
identificar nos livros lidos as características dos protagonistas, se são 
representados romanticamente, realisticamente, por exemplo, identificar em 



que período estético se enquadra a obra lida, fazer uma análise escrita usando 
uma das teorias estudadas. 

 

Edgar Allan Poe e produção de conto 

Objetivos 

Após este percurso em contato direto com textos literários, serão apresentadas 
aos alunos as teorias de Poe sobre a criação literária para que eles analisem 
contos escritos pelo autor norte-americano e criem seus próprios contos. 

 



MÚSICA 

3º ANO 

1) Repertório na Flauta Doce Soprano 

 

2) Notas Alteradas  

Sustenido. 

Bemol. 

Bequadro. 

 

3) Intervalos 

 

4) Escalas Maiores e Menores 

 

5) Acordes Básicos 

 

6) Cifras 

 

7) Experimentação do Violão 

 



NATAÇÃO 

3º ANO 

Jogos pré-desportivos. 

Pólo aquático. 

Virada de peito. 

Virada de borboleta. 

Virada olímpica de costas. 

Virada olímpica de crawl. 

Saída dos quatro estilos. 

Nado de crawl (aperfeiçoamento da técnica). 

Nado de Costas (aperfeiçoamento da técnica). 

Borboleta (técnica do nado). 

Nado de peito (aperfeiçoamento da técnica). 

Nado de distância – resistência aeróbica. 

Nado de velocidade – resistência anaeróbica. 

Teste de Cooper aquático. 

Natação e mídia. 

Qualidade de vida e fatores de risco cardíaco. 

 



EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

3º ANO 

Planejamento financeiro básico 3 

Noções sobre Empreendedorismo x Empreendedor x Empresário x Empregado 

Passo a passo e dicas de como abrir um Negócio. 

1º Passo = Pré-disposição, Vontade, Objetivo = SENTIMENTO. 

2º Passo = Estudo, Pesquisa, Plano de Ação = PLANEJAMENTO. 

3º Passo = Orçamento, Recursos, Estratégias = PROGRAMAÇÃO. 

4º Passo = Análise, Controle, Coragem = MONITORAMENTO. 

Apresentação de entidades públicas de proteção e defesa do consumidor. 

Dicas de como administrar um negócio. 

 


