
 

Qualquer 
licenciatura/habilitação Dos jogos de tabuleiro ao RPG 

Arte A estética do corpo  

  A influência da mídia no consumo dos jovens  

  Cinema-(transform)ação  

  Clube da imagem 

  Clube de estudos das representações culturais 

  Clube de Quadrinhos 

  Construção da personagem: corpo e emoção  

  Criação & comunicação publicitária  

  Crítica e literatura em ação 

  Desafios Musicais  

  Design de games  

  Design na qualidade de vida  

  Diálogos com a Literatura: a cultura em contexto 

  Expressões artísticas: corpo em movimento  

  Laboratório de produção jornalística 

  Observatório da imprensa internacional 

  Oficina de produção textual: textos de divulgação científica 

  Tradições culturais  

  Workshop de técnicas de comunicação  

Biologia Características adquiridas ou hereditárias  

  Do solo à célula  

  Fauna e qualidade do solo  

  Fisiologia do movimento  

  Hábitos sustentáveis 

  Hábitos sustentáveis  

  Vida nos extremos 

  Zoonoses tropicais  

Educação Física Clube de eSports e Jogos Digitais  

  Cultura digital e atividade física  

  Design na qualidade de vida  

  Expressões artísticas: corpo em movimento  

  Fisiologia do movimento  

  Jornalismo e inclusão nos esportes: práticas e experimentações  

  Luta como prática cultural  

  Práticas corporais de lutas: heranças culturais  

 



 

Filosofia “Nós, robôs”: as relações socioculturais e de trabalho no mundo digital 

  A cultura e seus sentidos  

  A vida em sociedade: convivência democrática e justiça social  

  Cidadania Digital 

  Cidadania Global  

  Ciência, tecnologia e ética  

  Cultura e Sociedade  

  Diferenças e desigualdades na contemporaneidade  

  Eu e os outros  

  Informação e Desinformação 

  O conhecimento humano e sua aplicabilidade  

  Pensamento político e democracia  

  Razão e sociedade 

  Reflexões sobre o poder: do contrato social à redes  

  Sociedade e conhecimento 

  Tecnologia, comunicação e cultura 

  Trabalho, política e pensamento econômico  

Física Clube de exatas: resolução de problemas 

  Conexão Empreendedora  

  Conexões lógicas: eu e o mundo  

  Conservação do movimento  

  Construção Sustentável  

  Dinâmica e Equilíbrio  

  Educação Financeira em conexão 

  Eficiência Energética  

  Energias limpas  

  Estatística na saúde pública e meio ambiente 

  Fenômenos físicos e interpretação de gráficos  

  Fenômenos ondulatórios  

  Geometria dinâmica  

  Materiais inovadores  

  Medidas para a existência da vida 

  Os números por trás da informação  

  Pensamento e resolução de situações problema  

  População em índices  

  Rumo ao Espaço 

  Transformação de Matéria e Energia  

  Universo elétrico no mundo dos jogos  

Geografia As narrativas históricas e sua produção material e imaterial  

  As transformações do espaço geográfico e sociedade 

  Aspectos socioculturais da alimentação  

  Ativismo Digital  

  Cidadania Regional  

  Comunicação e tecnologia da informação  

  Cultura e Sociedade  

  Das rochas ao solo, entenda essa transformação  

  Demografia: investigação das populações humanas  

  Estudo e conservação dos solos  

  Eu e o outro: culturas no plural  

  Mudanças sociais, demografia e trabalho  

  População em movimento  

  Representações do espaço geográfico  



  Ressignificando a formação do povo brasileiro 

  Sociedade e desenvolvimento territorial 

  Sonhando o Brasil: um projeto original de desenvolvimento  

História “Nós, robôs”: as relações socioculturais e de trabalho no mundo digital 

  A cultura e seus sentidos  

  A vida em sociedade: convivência democrática e justiça social  

  As narrativas históricas e sua produção material e imaterial  

  As transformações do espaço geográfico e sociedade 

  Ativismo Digital  

  Cidadania Digital 

  Cidadania Regional  

  Ciência, tecnologia e ética  

  Cinema-(transform)ação  

  Comunicação e tecnologia da informação  

  Cultura e Sociedade  

  Demografia: investigação das populações humanas  

  Diferenças e desigualdades na contemporaneidade  

  Eu e o outro: culturas no plural  

  Imprensa, Jornalismo e Democracia  

  O conhecimento humano e sua aplicabilidade  

  Oficina de criação midiática: veículos de comunicação e expressão  

  Pensamento político e democracia  

  População em movimento  

  Razão e sociedade 

  Reflexões sobre o poder: do contrato social à redes  

  Relações sociais e tecnológicas: a Literatura em evolução  

  Representações do espaço geográfico  

  Ressignificando a formação do povo brasileiro 

  Sociedade e conhecimento 

  Sonhando o Brasil: um projeto original de desenvolvimento  

  Tecnologia, comunicação e cultura 

  Trabalho, política e pensamento econômico  

  Tradições culturais  

Língua Espanhola Clube de Jovens Leitores 

  Construção da personagem: corpo e emoção  

  Crítica e literatura em ação 

  Diálogos com a Literatura: a cultura em contexto 

  Laboratório de produção jornalística 

  Oficina de Produção textual e oralidade 

  Oficina de produção textual: textos de divulgação científica 

  Oficina de produções textuais  

  Relações sociais e tecnológicas: a Literatura em evolução  

Língua Inglesa A estética do corpo  

  Cinema-(transform)ação  

  Clube da imagem 

  Clube de estudos das representações culturais 

  Clube de Jovens Leitores 

  Clube de Quadrinhos 

  Construção da personagem: corpo e emoção  

  Criação & comunicação publicitária  

  Crítica e literatura em ação 

  Desafios Musicais  

  Design na qualidade de vida  



  Diálogos com a Literatura: a cultura em contexto 

  Expressões artísticas: corpo em movimento  

  Laboratório de produção jornalística 

  Observatório da imprensa internacional 

  Oficina de Produção textual e oralidade 

  Oficina de produção textual: textos de divulgação científica 

  Oficina de produções textuais  

  Relações sociais e tecnológicas: a Literatura em evolução  

  Tradições culturais  

  Workshop de técnicas de comunicação  

Língua Portuguesa A estética do corpo  

  A vida em sociedade: convivência democrática e justiça social  

  Cidadania Global  

  Cinema-(transform)ação  

  Clube da imagem 

  Clube de estudos das representações culturais 

  Clube de Jovens Leitores 

  Clube de Quadrinhos 

  Construção da personagem: corpo e emoção  

  Criação & comunicação publicitária  

  Crítica e literatura em ação 

  Desafios Musicais  

  Design na qualidade de vida  

  Diálogos com a Literatura: a cultura em contexto 

  Eu e os outros  

  Expressões artísticas: corpo em movimento  

  Informação e Desinformação 

  Laboratório de produção jornalística 

  Observatório da imprensa internacional 

  Oficina de criação midiática: veículos de comunicação e expressão  

  Oficina de Produção textual e oralidade 

  Oficina de produção textual: textos de divulgação científica 

  Oficina de produções textuais  

  Relações sociais e tecnológicas: a Literatura em evolução  

  Tradições culturais  

  Workshop de técnicas de comunicação  

Matemática A influência da mídia no consumo dos jovens  

  Clube de exatas: resolução de problemas 

  Conexão Empreendedora  

  Conexões lógicas: eu e o mundo  

  Conservação do movimento  

  Construção Sustentável  

  Design de games  

  Dinâmica e Equilíbrio  

  Educação Financeira em conexão 

  Estatística na saúde pública e meio ambiente 

  Fenômenos físicos e interpretação de gráficos  

  Geometria dinâmica  

  Medidas para a existência da vida 

  Os números por trás da informação  

  Pensamento e resolução de situações problema  

  População em índices  

  Rumo ao Espaço 



  Universo elétrico no mundo dos jogos  

Química Água: solvente universal 

  Do micro ao macro  

  Eficiência Energética  

  Energias limpas  

  Equilíbrio e movimento  

  Hábitos sustentáveis 

  Hábitos sustentáveis  

  Materiais inovadores  

  Processos químicos e fertilidade do solo 

  Recursos e sustentabilidade 

  Transformação de Matéria e Energia  

  Transformações do solo  

Sociologia “Nós, robôs”: as relações socioculturais e de trabalho no mundo digital 

  A cultura e seus sentidos  

  As narrativas históricas e sua produção material e imaterial  

  As transformações do espaço geográfico e sociedade 

  Aspectos socioculturais da alimentação  

  Ativismo Digital  

  Cidadania Digital 

  Cidadania Global  

  Cidadania Regional  

  Ciência, tecnologia e ética  

  Comunicação e tecnologia da informação  

  Cultura e Sociedade  

  Demografia: investigação das populações humanas  

  Diferenças e desigualdades na contemporaneidade  

  Eu e o outro: culturas no plural  

  Eu e os outros  

  Imprensa, Jornalismo e Democracia  

  Informação e Desinformação 

  Mudanças sociais, demografia e trabalho  

  O conhecimento humano e sua aplicabilidade  

  Oficina de criação midiática: veículos de comunicação e expressão  

  Oficina de Produção textual e oralidade 

  Pensamento político e democracia  

  População em movimento  

  Razão e sociedade 

  Reflexões sobre o poder: do contrato social à redes  

  Ressignificando a formação do povo brasileiro 

  Sociedade e conhecimento 

  Sociedade e desenvolvimento territorial 

  Sonhando o Brasil: um projeto original de desenvolvimento  

  Tecnologia, comunicação e cultura 

  Trabalho, política e pensamento econômico  

 

Comissão de atribuição de classes e aulas 

Diretoria de Ensino de Itu 


