
ARTES VISUAIS 

2º ANO 

Conteúdos Teóricos 

Arte na Antiguidade (Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma). 

Arte Medieval (Bizantina, Bárbara, Românica e Gótica). 

 

Técnicas 

Desenho. 

Pintura com lápis de cor. 

Mosaico com papel. 

 

 



CIDADANIA 

2º ANO 

Projeto Meio Ambiente. 

Os principais problemas ambientais da atualidade. 

O que está acontecendo com o planeta? 

Relações de causa e efeito do homem com a natureza. 

A conscientização como forma de prevenir e cuidar do meio ambiente. 

Consumo: consciência e decisão. 

Indústria Cultural e Cultura de Massa. 

As características da Indústria Cultural.  

A origem dos produtos. 

Os impactos da exploração de recursos naturais. 

A produção e o destino dos resíduos. 

Reciclar: o poder da transformação. 

Os problemas ambientais: responsabilidade de todos. 

O meio ambiente como uma preocupação Global. 

Do Clube de Roma à Rio + 20.  

O conceito de Desenvolvimento Sustentável. 

A aplicabilidade da sustentabilidade.  

 



FILOSOFIA 

2º ANO 

A filosofia política.  

O fenômeno do analfabetismo político. 

A finalidade da política. 

Os grandes modelos políticos que fundamentaram o poder ao longo da história.  

Platão: o rei-filósofo conhece a Justiça. 

Análise do livro “A República” – a relação entre Ética e Política na teoria 
platônica. 

A formação do Estado Moderno. 

Os limites entre o público e o privado. 

Análise do livro “O Príncipe” de Maquiavel – as relações entre moral e política. 

As características da filosofia política na Modernidade: as bases da democracia 
contemporânea. 

Os filósofos contratualistas na formação do Estado Moderno. 

Interpretação do livro “Discurso sobre a origem das desigualdades entre os 
homens”, de Jean Jacques Rousseau. 

Montesquieu e a teoria dos três poderes.  

As características da política na atualidade. 

A democracia como valor universal do Mundo Ocidental. 

A teoria das formas de governo de Norberto Bobbio. 

A influência dos poderes econômico, ideológico nos rumos da política 
contemporânea. 

 



INFORMÁTICA 

2º ANO 

Introdução aos Sistemas Operacionais 

Sistemas antigos, atuais e suas discrepâncias. 

Windows, Linux, Sistemas portáteis. 

Trabalho teórico de pesquisa sobre o assunto. 

Microsoft Windows 

Apresentação teórica e área de trabalho. 

Painel de controle e suas funções. 

Configurações gerais como relógio, papel de parede, mouse, teclado, acesso e 
restrições de contas de usuários. 

Gerenciador de Arquivos 

Organizando pastas, copiando, recortando e colando arquivos, extensões de 
arquivos, modos de visualizações e demais ferramentas.  

Computação em Nuvem e Correio Eletrônico 

Apresentação teórica de sua utilidade no mercado de trabalho e demais áreas 
da sociedade. 

Provedores de e-mails gratuitos e pagos. 

Criação individual de e-mails e apresentação dos mais conhecidos e funcionais 
provedores de e-mails, por exemplo: Hotmail, Gmail, Yahoo, etc. 

Armazenamento virtual e manipulação de arquivos online. 

Criação de contas em serviços virtuais de armazenamento de arquivos. 

 

Processamento de Texto 

Apresentação de programas usados no mercado de trabalho para edição de 
texto. 

Área de trabalho e principais ferramentas. 

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



 

LITERATURA 

2º ANO 

Teorias de William Labov e de Vladimir Propp 

Objetivo 

Conhecer como se organiza a estrutura narrativa, seja na sucessão dos fatos, 
seja nas suas recorrências. 

 

Obras: Apologia de Sócrates, de Platão, A Divina Comédia, de Dante Alighieri, 
Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, de Howard Pyle, Quatro 
Novelas Exemplares, de Miguel de Cervantes, e As Mil e uma Noites, seleção e 
tradução de Ferreira Gullar. 

Objetivos 

Estudar a passagem do paganismo para o cristianismo, entender esta 
mudança profunda do modo de conceber o mundo, que caracteriza a 
passagem da Idade Antiga para a Idade Média, a mudança na concepção de 
vida após a morte, a visão cristã de inferno, a forma como as pessoas se 
organizavam política e economicamente, como se expressavam artisticamente, 
quais eram seus valores, os valores da cavalaria andante, conhecer a cultura 
árabe e compreender os conflitos entre muçulmanos e cristãos que marcaram 
a história medieval. 

 



MÚSICA 

2º ANO 

1) Ritmo: Leitura e Escrita 

Apresentação das figuras rítmicas (semibreve, mínima, semínima, colcheia e 
semicolcheia) e suas pausas correspondentes. 

Substituição da representação gráfica não formal das medidas de duração do 
som pelas figuras rítmicas. 

Fórmulas de compasso. 

 

2) Melodia: Leitura e Escrita 

A pauta. 

As claves. 

As notas. 

Ditado melódico. 

Composição de melodias. 

 

3) Experimentação do Teclado 

 

4 ) Execução de Melodias na Flauta Doce 

Orientação à digitação das notas naturais na flauta doce soprano. 

 



NATAÇÃO 

2º ANO 

Nado de crawl com respiração lateral e suas fases além da virada simples. 

Nado de costas completo com virada simples. 

Salto de cabeça da borda. 

Pernada de borboleta e iniciação da braçada. 

Cambalhota. 

Nado de peito completo com ênfase na pernada. 

Jogos de velocidade. 

Resistência cardiorrespiratória. 

Benefícios da prática da natação. 

 



EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

2º ANO 

Planejamento financeiro básico 2 

Interconexão conceitos apresentados como Educação Financeira x Orçamento 
x Consumo Consciente x Lucro x Produção de Bens x Sustentabilidade. 

O Mundo Empresarial e suas formas de constituição. 

O Mundo Empresarial e suas formas de constituição: Constituição Jurídica. 

O Mundo Empresarial e suas formas de constituição: Constituição Econômica. 

O Mundo Empresarial e suas formas de constituição: Constituição Controle 
Capital. 

O que é uma Empresa? Conceito, evolução, classificações. 

O que é um consumidor?   

Famílias Brasileiras x Mercado Consumidor x Situação econômica classe. 

Mundo empresarial: técnicas de vendas 

Exemplos de técnicas de vendas: propaganda enganosa, marketing de 
consumo, persuasão inconsciente. 

Características inerentes ao consumidor consciente e educado 
financeiramente. 

Conceitos básicos sobre créditos de carbono: é possível transformar ar em 
dinheiro? 

O que são Cooperativas de Crédito de Carbono? 

Introdução aos conceitos de Economia Colaborativa ou Economia 
Compartilhada. 

Empresas que atuam sobre a plataforma de economia em rede. 

Sistemas Econômicos Tradicionais: Capitalismo e Socialismo (conceitos, 
vantagens, desvantagens, críticas, comparações, análise técnica). 

Termos técnicos-econômicos: conceitos básicos e teoria mínima sobre: bolsa 
de valores, juros compostos, inflação, aplicações financeiras, dólar. 

Vídeos: 05 Princípios da Educação Financeira.  

Educação Financeira – Gustavo Cerbasi. 



BitCoin – Moeda virtual. 

Fonte: Youtube. 

 

 


