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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 

 
Professor(a): Giullian Disciplina: ARTE Série/Turma: 1º E.M. 

 

DATAS CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 
 
 

05/08 

CONTEÚDO: Combinados e acordos para o 2º bimestre 
OBJETIVO: apresentar os conteúdos a serem abordados no bimestre, a forma de avaliação, 
e como será trabalhado o portfólio bimestral, e a data de entrega do portfólio. AT1 (em sala): 
registro dos combinados. AT2: pesquisar e elaborar uma tabela com as características 
principais da arte gótica. 
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com discussão para sanar dúvidas e registro dos 
combinados e protocolos de sala. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 
 
 

 
12/08 

CONTEÚDO: > ARTE GÓTICA - ILUMINURAS 
OBJETIVO: estudar e o estilo mediaval de escrita dos textos e pergaminhos religiosos, por 
meio da observação e análise de diferentes imagens com exemplos de iluminuras. >> PI 
(TR) – ILUMINURA << planejar e elaborar uma iluminura, de acordo com as orientações do 
professor (Entregar dia 26/08). Materiais necessários: Folha A3; lápis; canetinha; canetinha 
ou tinta; texto escolhido. 
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com uso de televisão, slides e imagens de obras 
relacionadas. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 
 
 
 

19/08 

CONTEÚDO: > ARTE GÓTICA – PINTURA E ARQUITETURA 
OBJETIVO: estudar e o estilo artístico medieval, a partir da observação e análise de 
diversas obras e edificações. AT3: pesquisar e realizar um desenho e pintura da Catedral de 
Notre Dame, especificando os principais elementos da arquitetura gótica presentes na 
edificação. 
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com uso de televisão, slides e imagens de obras 
relacionadas. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 

= > Avaliações P1 do 3º bimestre < = 

 

 
26/08 

CONTEÚDO: >> PI (TR) – ILUMINURA << (Entrega e Apresentação) 
OBJETIVO: planejar e elaborar uma iluminura, de acordo com as orientações do professor 
dadas anteriormente. Trabalho realizado em grupo. 
ESTRATÉGIA: aula prática em grupo, com uso de materiais requisitados pelo professor. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 
 

 
02/09 

CONTEÚDO: > RENASCIMENTO – LEONARDO DA VINCI 
OBJETIVO: estudar e compreender as características da arte renascentista, a partir da 
análise de obras do grande mestre Da Vinci. AT4:   releitura da obra ‘O homem Vitruviano’, 
de Leonardo Da Vinci. 
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com uso de televisão, slides e imagens de obras 
relacionadas; atividade prática de desenho. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 
 

09/09 

CONTEÚDO: > RENASCIMENTO – MICHELANGELO 
OBJETIVO: estudar e compreender as características da arte renascentista, a partir da 
análise de obras do grande mestre Michelangelo Buonarroti. AT5: releitura da obra ‘A 
criação de Adão’’, de Michelangelo. AT5: tabela ilustrada com as principais características da 
arte renascentista. 
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 ESTRATÉGIA: aula expositiva, com uso de televisão, slides e imagens de obras 
relacionadas; atividade prática de desenho. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 
 

 
16/09 

CONTEÚDO: >> P2 – PROVA BIMESTRAL << 
OBJETIVO: realização da prova bimestral em sala, para avaliação do conteúdo ministrado 
durante o bimestre. 
ESTRATÉGIA: aplicação de prova. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 
= > Avaliações P2 do 3º bimestre < = 

 
 

23/09 

CONTEÚDO: > Revisão para a PS/Reavaliação – PORTIFÓLIO! 
OBJETIVO: ENTREGA DO PORTFÓLIO. Revisão do conteúdo de Arte abordado durante o 
bimestre (arte gótica e renascentista), com discussão das principais características, obras e 
artistas. 
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com registro no caderno. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 
 
 

 
30/09 

CONTEÚDO: > Michelangelo e seus estudos anatômicos 
OBJETIVO: conhecer, a partir de vídeo reportagem, um pouco sobre o interesse do artista 
renascentista no conhecimento do corpo humano, e como ele registrou essa fascinação em 
suas obras. AT: relatório sobre o vídeo assistido, com comentários e exemplo de obras 
mencionadas na reportagem. 
ESTRATÉGIA: uso de material audiovisual, e realização de relatório. 
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas. 

 

= > – Reavaliações/PS do 3º bimestre < = 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

 Data Disciplina Conteúdo Valor 

PR1 
Início: 12/08 

Entrega: 26/08 
ARTE 

Iluminuras (Arte Gótica) – 
trabalho prático em sala 

10,0 

PR2 
Conforme 
calendário 

ARTE Renascimento 10,0 

TA 
Entrega do 
Portfólio: 

23/09 
ARTE 

Portfólio Bimestral – trabalho 
com a reunião das 

atividades realizadas 
durante o bimestre (AT1, 

AT2, AT3, AT4, AT5). 

10,0 

TAREFAS (portfólio) 

SI  SIMULADO  1,0 

SI EXTRA  
SIMULADO 

EXTRA 
 +0,5 

p
o

rt
fó

li
o

 

Abertura    1,0 

Sumário    0,5 

AT1 05/08 ARTE 
Registro de combinados e 

orientações para o semestre 
e o bimestre. 

1,0 

AT2 05/08 ARTE 
Tabela ilustrada: 

características e exemplos 
da arte gótica. 

1,0 

AT3 19/08 ARTE Reprodução da fachada de 1,0 
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Notre Dame, com 
especificações. 

AT4 02/09 ARTE 
Releitura: ‘O homem 

vitruviano’, de Da Vinci. 
1,0 

AT5 09/09 ARTE 
Tabela ilustrada: 

características e exemplos 
da arte renascentista. 

1,0 

P1 
(registro) 

 ARTE 
Registro do trabalho 

realizado referente a nota da 
PR1. 

1,0 

organização  ARTE 
Organização do Portfólio: 
margem; enunciado das 

ATs; identificação. 
1,0 

Senso 
estético 

 ARTE 
Capricho e asseio na 

apresentação do portfólio. 
1,0 

 
OBS: AS   DATAS   DESTE   CRONOGRAMA   ESTARÃO SUJEITAS   A ALTERAÇÕES CONFORME 
NECESSIDADE DA ESCOLA. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 

 
Professor(a): Camila Monteiro Disciplina: Biologia Série/Turma: 1ºAno A/B 

 
 
 
 

 
AULAS / DATAS CONTEÚDO/ OBJETIVO / ESTRATÉGIA 

 
 

01 a 05/08 

CONTEÚDO: Módulo 3 – Citoplasma e organelas (apostila 2º bimestre) 

 
OBJETIVO: Identificar as principais características das organelas 
citoplasmáticas. 

 
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e caderno. 

 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 
conforme calendário. 

 
 

08 a 12/08 

CONTEÚDO: Módulo 3 – Metabolismo energético (apostila 2º bimestre) 

 
OBJETIVO: Identificar as principais características da produção de energia 
(ATP). 

 
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e caderno. 

 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 

conforme calendário. 

 

16 a 22/08 
 

SEMANA DE AVALIAÇÕES - P1 
 
CONTEÚDO: Módulo 1 – Núcleo Celular 

 
OBJETIVO: Identificar as principais características do núcleo de uma célula 
eucarionte. 

 
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e caderno. 

 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 

conforme calendário. 

 

23 a 26/08 

CONTEÚDO: Módulo 2 – Divisão Celular 
 

OBJETIVO: Identificar as principais etapas da mitose e meiose. 
 
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e caderno. 

 
 
. 
ATvA. CRuEiaFbAá, 1(L31iv1r-oJsa)rd: imSeLreáblponu,bCliacmapdoaGnroanEde-c-laMsSs, 7n9o09d2ia-03d5a aula aplicada, 

conforme calendário.
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30/08 a 02/09 

CONTEÚDO: Módulo 2 – Divisão Celular 
 
OBJETIVO: Identificar as principais etapas da mitose e meiose. 

 
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e caderno 

 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 
conforme calendário. 

 

05 a 09/09 

CONTEÚDO: Módulo 2 – Divisão Celular 
 

OBJETIVO: Identificar as principais etapas da mitose e meiose. 
 
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e caderno. 

 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 
conforme calendário. 

 
 

13 a 19/09 

 

SEMANA DE AVALIAÇÕES – P2 
 
CONTEÚDO: Módulo 3 – Formas de reprodução 
. 

OBJETIVO: Identificar as principais formas de reproduçã sexuada e assexuada. 

 
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e caderno. 

 
 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 

conforme calendário. 

 
20 a 30/09 

CONTEÚDO: Módulo 3 – Formas de reprodução 
. 

OBJETIVO: Identificar as principais formas de reproduçã sexuada e assexuada. 

 
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e caderno. 

 
 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 
conforme calendário. 

 
 

SEMANA DE REAVALIAÇÕES (26 a 30/09) 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

PROVA 1 = 10,0 pontos 

 Organelas e suas funções – módulo 3, apostila 2. 

 Estrutura da célula eucarionte: núcleo – módulo 1, apostila 3. 

 

 
PROVA 2 = 10,0 pontos 

 Módulo 3 – Formas de Reprodução 

 

 

 
TAREFA (lista de exercícios) = 9,5 pontos 

   Lista 1 – questões de vestibular (2,0) 
   Lista 2 – enem – citologia – (2,5) 

 

   SEMINÁRIO= 5,0 

 

   As turmas serão divididas em grupos, cada grupo apresentará um tópico referente ao conteúdo pedido.  O trabalho será 
apresentado em sala com o uso de slides. 

 1° ano Ciências humanas – apresentação será dia 30/08 

 1° ano Ciências da natureza – apresentação será no dia 01/09 

O assunto do trabalho será sobre o módulo 2 – Divisão celular 
Cada tópico do trabalho será passado em sala e postados no E-class para os grupos se organizarem para a apresentação. 

 

SIMULADO EXTRA = 0,5 ponto (somado às notas de tarefa) 
SIMULADO BIMESTRAL = 1,0 Ponto bônus (Todas as disciplinas) 

 
 
 

REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. 

 
 

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA. 
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

Cronograma do III bimestre – 2022 

Professor(a): Deivid/Jackson Disciplina: Ed. Física Série/Turma: 1º ano A/B 
 

 

AULAS / 
DATAS 

(por semana) 

 

CONTEÚDO / OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 
01/08 a 05/08 

Semana 1 

CONTEÚDO: 
• Esporte de invasão Basquetebol. 
• Fundamentos da modalidade. 
• Regras básicas do jogo. 
OBJETIVO: 
 Praticar um ou mais esportes de rede/parede e esportes de invasão oferecidos pela 

escola, usando habilidades técnico-táticas básicas.
ESTRATÉGIA: 

 Aulas teóricas com utilização de Power Point e vídeos, aulas práticas em quadra.
 

TAREFA: 

 Fazer uma pesquisa sobre os principais fundamentos e descrever as posições e funções 
dos jogadores em quadra.

 

 

 

 

 
 

08/08 a 12/08 
Semana 2 

CONTEÚDO: 
• Esporte de invasão Basquetebol. 
• Fundamentos da modalidade. 
• Regras básicas do jogo. 
OBJETIVO: 

Praticar um ou mais esportes de rede/parede e esportes de invasão oferecidos pela 
escola, usando habilidades técnico-táticas básicas. 

ESTRATÉGIA: 

 Aulas teóricas com utilização de Power Point e vídeos, aulas práticas em quadra. 
 

TAREFA: 

 Fazer uma pesquisa sobre as variações do Basquetebol. 

15/08 a 19/08 
16/08 

Início da 
Semana 

avaliativa P1 
Semana 3 

 

 
CONTEÚDO: 
PROVA PRÁTICA P1: Fundamentos do Basquetebol. 

 

 
22/08 a 26/08 

Semana 4 

CONTEÚDO: 
 Esportes de invasão basquetebol

 História
OBJETIVO: 

 Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo.
Construir, negociar e respeitar regras de convivência, contribuindo com a melhoria do 
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 ambiente em que vive. 
 Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis 

e/ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na 
escola.

 
 

ESTRATÉGIA: 

 Aulas teóricas com utilização de Power Point e vídeos, aulas práticas em quadra.
 

TAREFA: 

 Fazer uma pesquisa sobre o basquete de rua e sua relação com as comunidades 
carentes.

 

 

 

 

 
29/08 a 02/09 

Semana 5 

CONTEÚDO: 

 Esportes de invasão corfebol. 

 História 
OBJETIVO: 

 Compreender como o desenvolvimento dos fundamentos necessários para o 
desenvolvimento do jogo pode auxiliar para o melhor aprendizado e fluidez da prática. 

 Experimentar e fruir esportes de rede/parede e esportes de invasão, valorizando o 
trabalho coletivo e o protagonismo. 

ESTRATÉGIA: 

 Aulas teóricas com utilização de Power Point e vídeos, aulas práticas em quadra. 
TAREFA: 

 Pesquisar a relação do esporte Corfebol com a igualdade de gênero no esporte. 

 

 

 

 

 

 

05/09 a 09/09 
Semana 6 

CONTEÚDO: 
 Esportes de invasão corfebol. 

 Fundamentos 

 Regras Básicas 
OBJETIVO: 

 Compreender como o desenvolvimento dos fundamentos necessários para o 
desenvolvimento do jogo pode auxiliar para o melhor aprendizado e fluidez da prática. 

  Experimentar e fruir esportes de rede/parede e esportes de invasão, valorizando o 
trabalho coletivo e o protagonismo. 

 

ESTRATÉGIA: 

 Aulas teóricas com utilização de Power Point e vídeos, aulas práticas em quadra. 
TAREFA: 

 Pesquisar os fundamentos da modalidade Corfebol. 

 

 

 
30/5 a 03/6 
Semana 7 

CONTEÚDO: 
 Semana de Revisão de conteúdos PS. 

OBJETIVO: 

 Revisar conteúdos estudados durante o bimestre. 
ESTRATÉGIA: 

 Aulas teóricas com utilização de Power Point e vídeos. 
TAREFA 

 Fazer uma pesquisa sobre o corfebol e os benefícios a saúde. 
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12/09 a 16/09 
13/09 início 
da semana 

avaliativa P2 
Semana 8 

CONTEÚDO: PROVA TEÓRICA P2: 

 Esportes de invasão Basquetebol, Corfebol. 

 História. 

 Fundamentos. 
 Regras Básicas. 

 

 

 

 

 
 

19/09 a 23/09 
Semana 9 

CONTEÚDO: 
 Esportes de invasão Basquetebol; Corfebol. 

 Pratica do jogo 
OBJETIVO: 

 Experimentar esportes de invasão, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. 
 Adotar atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas, repudiando qualquer tipo 

de injustiça e discriminação. 
 

ESTRATÉGIA: 

 Aulas práticas em quadra. 
TAREFA: 
Pesquisar as semelhanças e as diferenças entre a modalidade esportiva Corfebol e o 
Basquetebol. 

26/09 a 30/09 
Semana de 

reavaliações. 
30/09 

Termino do 3º 
Bimestre 

Semana 10 

CONTEÚDO: PROVA TEÓRICA PS: 

 Basquetebol; Corfebol. 

 História. 

 Fundamentos. 

 Regras básicas. 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

BAREMA: 

PROVA 1 = 5,0 

CONTEUDO: PROVA PRÁTICA P1: 

 Fundamentos do Basquetebol. 

 
PROVA 2 = 5,0 

CONTEUDO: PROVA TEÓRICA P2: 

 Esportes de invasão; Basquetebol; Corfebol. 

 História 

 Fundamentos 

 Regras Básicas 

 
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da 

reavaliação substitui a menor nota bimestral). 

 
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA. 
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Cronograma do  3° bimestre  –  2022 

Professor(a): Ale Eduardo de Moura. Disciplina: física Série/Turma: 1° ano 

 

 

 
 

 
AULAS 

/ 

DATAS 

 

 
 

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 

 

 

 

01 a 

05/08 

CONTEÚDO: Leis de Newton - Introdução. 

 
OBJETIVO: Ler, desenhar e interpretar polígonos vetoriais. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre 

si as linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico. 

ESTRATÉGIA: Introduzir a historia e filosofia do método mecânico newtoniano. O aplicativo 

E-CLASS, vai trazer todas as semanas uma revisão do conteúdo da semana anterior, com 

vídeos, resumos e possíveis textos ou Power point extras. 

 

 
TAREFA (Livros): Atividades de fixação sobre movimentos circulares. 

 

 

 

 
08 a 12 

CONTEÚDO: Leis de Newton. 

 
OBJETIVO: Ler, desenhar e interpretar polígonos vetoriais. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as  

linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico. 

 

ESTRATÉGIA: Classificar e conceitualizar, formando a base para o executar e resolver. O 

aplicativo E-CLASS, vai trazer todas as semanas uma revisão do conteúdo da semana anterior, 

com vídeos, resumos e possíveis textos ou Power point extras. 

TAREFA (Livros): Ler o resumo biográfico sobre Issac Newton, no Wikipédia. 

 

 

 

 
 

15 a 19 

CONTEÚDO: Leis de Newton. 

 
OBJETIVO: Ler, desenhar e interpretar polígonos vetoriais. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as 

linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico. 

 

ESTRATÉGIA: Classificar e conceitualizar, formando a base para o executar e resolver. O 

aplicativo E-CLASS, vai trazer todas as semanas uma revisão do conteúdo da semana anterior, 

com vídeos, resumos e possíveis textos ou Power point extras. 

TAREFA (Livros):Semana de P01 não tem tarefa pontuada. 

 

 

22 a 

26/08 

CONTEÚDO: Aula pratica: Traçando seu percurso. 

OBJETIVO: Ler, desenhar e interpretar polígonos vetoriais. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as 

linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico. 

 

ESTRATÉGIA: Aula laboratorial, com uso de régua, papel quadriculado, mapa da cidade de 

Campo Grande e canetas coloridas. 

TAREFA (Livros): Gerar um relatório discursivo e conclusivo. 

 

 

 

29/08 a 

01/09 

 
CONTEÚDO: Leis de Newton - Aplicações gerais na dinâmica. 

 
OBJETIVO: Ler, desenhar e interpretar polígonos vetoriais. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre 

si as linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico. 

ESTRATÉGIA: 
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035

atureza, frente a
 

Apresentar os tipos vari(a6d7o) 3d0e47f-o9r5ç5a1, de acordo com sua n 
dinâmica e estática dos corpos. O aplicativo E-CLASS, vai trazer todas as semanas uma 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Colégio Adventista Campo-Grandense 

Unidade Jardim Leblon 

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

 

 

 

 revisão do conteúdo da semana anterior, com vídeos, resumos e possíveis textos ou Power 

point extras. 

 

 
TAREFA (Livros): Atividades de fixação sobre segunda lei de Newton e suas aplicações. 

 

 

 

 

 
 

05 a 

08/09 

CONTEÚDO: Leis de Newton - Aplicações gerais na dinâmica. 

 
OBJETIVO: Ler, desenhar e interpretar polígonos vetoriais. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre 

si as linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico. 

ESTRATÉGIA: Apresentar os tipos variado de força, de acordo com sua natureza, frente a 

dinâmica e estática dos corpos. O aplicativo E-CLASS, vai trazer todas as semanas uma 

revisão do conteúdo da semana anterior, com vídeos, resumos e possíveis textos ou Power 

point extras. 

 

 
TAREFA (Livros): Atividades de fixação sobre segunda lei de Newton e suas aplicações. 

 

 

 

 

 
 

12 a 

15/09 

CONTEÚDO: Leis de Newton - Aplicações sobre o impulso e quantidade de 

movimento. 

 
OBJETIVO: Ler, desenhar e interpretar polígonos vetoriais. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre 

si as linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico. 

ESTRATÉGIA: Conceitualizar para montar um método matemático a partir da teoria, sobre a 

variação da quantidade de movimento e aspectos gerais da transferência de quantidade de 

movimento entre corpos. O aplicativo E-CLASS, vai trazer todas as semanas uma revisão do 

conteúdo da semana anterior, com vídeos, resumos e possíveis textos ou Power point extras. 

 
TAREFA (Livros):Semana de P02 não tem tarefa pontuada. 

 

 

 

 

19 a 

22/09 

CONTEÚDO: Leis de Newton - Aplicações sobre o impulso e quantidade de 

movimento. 

 
OBJETIVO: Ler, desenhar e interpretar polígonos vetoriais. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre 

si as linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico. 

ESTRATÉGIA: Conceitualizar para montar um método matemático a partir da teoria, sobre a 

variação da quantidade de movimento e aspectos gerais da transferência de quantidade de 

movimento entre corpos. O aplicativo E-CLASS, vai trazer todas as semanas uma revisão do 

conteúdo da semana anterior, com vídeos, resumos e possíveis textos ou Power point extras. 

TAREFA (Livros): Entrega do relatório de aula pratica. 

 

 

 

26 a 

29/09 

CONTEÚDO: Leis de Newton - Aplicações sobre energias mecânicas. 

OBJETIVO: Ler, desenhar e interpretar polígonos vetoriais. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre 

si as linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico. 

ESTRATÉGIA: Conceitualizar para montar um método matemático a partir da teoria, sobre a 

variação da quantidade de energia e aspectos gerais da transferência de energia cinética 

entre corpos. Nesta semana, duas ou três aulas serão separadas, para revisão de conceitos 

para os alunos em recuperação. 

TAREFA (Livros): Semana de reavaliação. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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INFORMAÇÕES GERAIS 
 

PROVA 1 = Nota de zero a dez. 

Conteúdos: Movimentos circulares e engrenagens. Leis de Newton. 

PROVA 2 = Nota de zero a dez. 

Conteúdos: Aplicações das leis de Newton, impulso e quantidade de movimento. 
 
TAREFAS: (9,5) 

1° A  

Data: Tarefa: 

04/08 Fixação no caderno 01 

12/08 Atividades de fixação no caderno - Continuação 

 

25/08 Atividade de fixação 02. 

01/09 Fixação no caderno 03. 

08/09 Atividade manual em sala de aula, no mapa de Campo Grande. 

22/09 Atividade de fixação 04 e 05. 

 

1° ano B: 

Data: Tarefa: 

04/08 Fixação no caderno 01 

12/08 Atividades de fixação no caderno - Continuação 

 

25/08 Apostila itinerária 3° bimestre. Atividade de fixação 02. 

01/09 Fixação no caderno 03. 

08/09 Entrega do relatório de laboratório. Apostila itinerário 3° bimestre. 

22/09 Entrega do certificado do curso de extensão. 

SIMULADO EXTRA = 0,5 (Todas as disciplinas acrescentando na nota de tarefa) 

SIMULADO bimestral = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas). 
 

 
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado na P1 e P2 durante o bimestre. (A 

nota da reavaliação substitui a menor nota bimestral). 

 

 

OBS: AS   DATAS   DESTE   CRONOGRAMA   ESTARÃO   SUJEITAS   A   ALTERAÇÕES   CONFORME 

NECESSIDADE DA ESCOLA. 
 

 
 
 
 

“Tudo que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o 

seu coração. O coração alegre aformoseia o rosto."  (Sholomô = Salomão = pacífico). 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 

 
Professor(a): Lucimar Porangaba Disciplina: Geografia -Série/Turma: 1º ANO-H/N 

 

 

AULAS / DATAS 

(por semana) 

 
CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 

 

 

01-05/08 

CONTEÚDOS: Hidrografia - oceanos e mares –recursos minerais nos oceanos, 
rios, bacias hidrográficas, aquíferos – questões ambientais na hidrografia 
OBJETIVOS: Valorizar os recursos hídricos e ser sustentável pois o mesmo 
indispensável aos seres vivos. Analisar como a ação antrópica (do homem) 
interfere nessa dinâmica e os prejuízos que ela pode causar, tanto ao meio 
ambiente, como à qualidade de vida da população mundial; 
ESTRATÉGIA: slides / resenha e vídeo – Aquíferos. Aula expositiva. 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

 

 

 

08-12/08 

CONTEÚDOS: Hidrografia - oceanos e mares –recursos minerais nos oceanos, 
rios, bacias hidrográficas, aquíferos – questões ambientais na hidrografia 
OBJETIVOS: Valorizar os recursos hídricos e ser sustentável pois o mesmo 
indispensável aos seres vivos. Analisar como a ação antrópica (do homem) 
interfere nessa dinâmica e os prejuízos que ela pode causar, tanto ao meio 
ambiente, como à qualidade de vida da população mundial; 
ESTRATÉGIA: slides / resenha e vídeo – Aquíferos. Aula expositiva. 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

 

15-19/06 

16-22/08 

PROVA - P 01 

CONTEÚDOS: Vegetação e Hidrografia. 
OBJETIVOS: Averiguar o aprendizado. 
ESTRATÉGIA: Revisão, dinâmica e Prova P01 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 
22-25/08 

25/-8-SIMULADO 

EXTRA 

(26/8 feriado) 

CONTEÚDO: Energia e Desenvolvimento 
OBJETIVOS: Reconhecer que há uma diversidade de fontes de energia. 

Entender as diferenças entre recursos renováveis e não-renováveis. Identificar os 
combustíveis fósseis; 
ESTRATÉGIA: síntese, interação / atividades em grupo e atividades 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 

 

29-31/08 a 02/09 

CONTEÚDO: Energia e Desenvolvimento 
OBJETIVOS: Reconhecer que há uma diversidade de fontes de energia. 
Entender as diferenças entre recursos renováveis e não-renováveis. Identificar os 
combustíveis fósseis; 
ESTRATÉGIA: síntese, interação / atividades em grupo e atividades 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 
05-06,08,09/09 

07 feriado 

CONTEÚDO: Agropecuária: território e produção 

OBJETIVOS: Compreender a importância da Agropecuária para a economia de 
um país; Comparar a Agropecuária moderna e tradicional 
ESTRATÉGIA: esquema / slides 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 calendário. 

 

12-16/09 

13-19/09 PROVA 

P02 

CONTEÚDOS: Energia e Desenvolvimento e Agropecuária: território e produção 
(parte do módulo) 

OBJETIVO: Averiguar conhecimento adquirido 
ESTRATÉGIA: Revisão, dinâmica e Prova P01 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 

 

 
19-23/09 

22/09 

SIMULADO DO 

ENEM 

CONTEÚDOS: Turismo rural, técnicas agrícolas e biotecnologia e problemas 
socioambientais. 
OBJETIVOS: Ampliar o olhar sobre a propriedade rural, fornecendo ferramentas 
para identificar e implantar negócios de turismo, de acordo com os recursos 
encontrados no meio, aliados às habilidades e vocações do produtor rural e sua 
família 
Reconhecer a expansão das fronteiras agrícolas, o uso das tecnologias e suas 
repercussões socioambientais. 
ESTRATÉGIA: vídeos, imagens e aula expositiva 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 
 

26-30/09 

REAVALIAÇÃO 

CONTEÚDOS: Vegetação, Hidrografia., Energia e Desenvolvimento e 
Agropecuária: território e produção (parte do módulo) 

OBJETIVO: Averiguar conhecimento adquirido 
ESTRATÉGIA: revisão com aula expositiva e atividades. 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

PROVA 1 = 10,0 

Conteúdos: Vegetação módulo 03 – apostila 02 e Hidrografia – módulo 01– apostila 03. 
PROVA 2 = 10,0 
Conteúdos: Energia e Desenvolvimento e Agropecuária: território e produção (parte do módulo – será passado 

posteriormente.) módulo 02 e 03 – apostila 03 

 

TAREFA = 9,5 
                Todas as tarefas postadas no e.class – 5,0 pontos 
                Trabalho (paródia) a ser apresentado em sala de aula- todas as orientações serão postadas no   
                 e.class. 4,5 pontos  

 

SIMULADO EXTRA = 0,5 (Todas as disciplinas, dentro da nota de tarefa) 

SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas). 
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da 

reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre). 

 
 

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME 

NECESSIDADE DA ESCOLA. 
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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 
Professor(a): Yara Lígia       Disciplina: História    Série/Turma: 1º ano CH/CN 

 

AULAS / DATAS CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 
01/08 a 05/08 Conteúdo: Módulo 1 – Ideologias e revoluções na Europa do século XIX: 1. Era das 

restaurações; 2. Ideologias do século XIX; 3. As ondas revolucionárias de 1830 e 
1848; 4. Unificações tardias; 5. Comina de Paris. 
Objetivo: Formular conceitos juntamente com os alunos partindo de conhecimentos 
prévios e da apostila.  
Estratégia: Análise de mapas e figuras que retratem a unificação dessas nações. 

08/08 a 12/08 Conteúdo: Módulo 2 – América Anglo-saxônica e hispânica durante o século XIX: 1. 
Expansão territorial estadunidense; 2. O conflito entre Norte e Sul dos EUA; 3. 
Consolidação das nações latino-americanas; 4. México de 1823 a 1923. 
BNCC: EM13CHS102; EM13CHS501.  
Objetivo: 
Estratégia: Aula expositiva e dialogada por meio do uso de apresentação no 
Powerpoint para compreensão dos principais conceitos. Análise de vídeos educativos 
que retratem a formação e consolidação das nações latino-americanas. Correção de 
exercícios da apostila. 

15/08 a 19/08 Simulado. Revisão para prova. 

Aplicação da Prova P1 (22/08) 
22/08 a 26/08 Conteúdo: Módulo 3 – Período regencial: 1. Caracterização do período regencial; 2. 

Grupos políticos nos primeiros anos do período regencial; 3. As regências; 4. 
Rebeliões regenciais. 
BNCC: EM13CHS104. 
Objetivo: Compreender a importância de cada fase regencial. 
Estratégia: Aula expositiva e dialogada por meio do uso de apresentação no 
Powerpoint. Análise de vídeos educativos, Correção da apostila. 

29/08 a 02/09 Conteúdo: Módulo 4 – Segundo Reinado: 1. A política interna; 2. O café e o segundo 
reinado; 3. A política externa brasileira e a Guerra do Paraguai; 4. A crise e o fim da 
escravidão. 
BNCC:EM13CHS104; EM13CHS601.  
Objetivo: 
Estratégia: Aula expositiva e dialogada por meio do uso de apresentação no 
Powerpoint. Análise de vídeos sobre a Guerra do Paraguai visando a compreensão 
de suas fases. Correção da apostila. 

05/09 a 09/09 Módulo 5 – Da Monarquia à República: 1. O movimento republicano; 2. As últimas 
questões do império; 3. A presidência DE Deodoro da Fonseca; 4. A presidência de 
Floriano Peixoto. 
BNCC:EM13CHS104; EM13CHS601. 
Objetivo: 
Estratégia: Aula expositiva e dialogada por meio do uso de apresentação no 
Powerpoint. Análise de vídeos educativos, Correção de exercícios da apostila. 

12/09 a 16/09 Revisão 

19/09 a 23/09 Simulado. Revisão para prova. 

Aplicação da Prova P2 (14/09) 

26/09 a 30/09 Encerramento do 3º Bimestre 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROVAS 

Prova P1 (de 0,0 a 10,0) 
Conteúdo: Módulo 1 – Monarquias nacionais europeias e expansão marítima: Módulo 2 – Renascimento e Reforma 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Prova P2 (de 0,0 a 10,0) 
Conteúdo: Módulo 3 – Diversidade nas sociedades africanas; Módulo 4 – Diversidade Cultural na América indígena: 
Tarefas semanais: (9,5)- E-class 
Simulado Extra: (0,5)- Todas as disciplinas, acrescentado na nota de tarefa. 

Simulado Bônus: (1,0)- Todas as disciplinas 

 

REAVALIAÇÃO: Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da reavaliação substitui a menor 
nota bimestral).  

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA 
ESCOLA. 
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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 

 
Professor(a): Daiene C.M. Arco Disciplina: INGLÊS Série/Turma: 1 EM 

 

 

 
 

AULAS / 

DATAS 

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

OBJETIVOS CONCEITUAIS: 

Capacitar o aluno para compreender, interpretar e interagir com diferentes formas de comunicação na língua 

inglesa com os quais se depara em seu cotidiano. Valorizar a Comunicação de forma escrita e oral. Fazer uso da 

Língua Inglesa como ferramenta para expansão social e cultural 
ESTRATÉGIAS GERAIS: Aulas expositivas com utilização de recursos didáticos, reprodução de áudios e vídeos, 

textos complementares, exercícios de fixação orais e escrito; interação dos alunos por meio de warm ups . 

Uso das plataformas E-CLASS e CPB-PROVA 

01/08 a 05/08 CONTEÚDO: American Culture – 4th of July / Star Spangled Banner Lyrics – Power Point 

PSALM 23 – Part 1 (review Possessive Pronouns / Simple Past verbs) 

ESTRATÉGIA: Acolhimento aos alunos . Aula expositiva. 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

08/08 a 12/08 CONTEÚDO: Linking words / Epathy 

Objetivo: Empregar corretamente Linking words 

ESTRATÉGIA: Aula expositiva 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

15/08 a 19/08 CONTEÚDO : Review all Subjects 

Avaliacao (P1) 

Objetivo: Responder as questões em exercício de revisão 
ESTRATÉGIA: Aula expositiva, PPT e exercicios. 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

22/08 a 25/08 CONTEÚDO: Prepositions - ALL 

Objetivo: Empregar corretamente:Prepositions / Praticar vocabulário. 

ESTRATÉGIA: Aula expositiva e livro.faa 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

29/08 a 02/09 CONTEÚDO: COUNTABLE and Unountable Nouns 

Objetivo: Entender Possessive Case ESTRATÉGIA: Avaliação /Aula expositiva. 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

05/09 a 09/09 CONTEÚDO: Review all contents 
Avaliação (P2) 
Objetivo: Colocar em prática a resolução dos exercícios 

ESTRATÉGIA: Aula expositiva e livro 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

12/09 a 16/09 CONTEÚDO: Written Exercises – Adverbs 

Motivational poems 

ESTRATÉGIA: Aula expositiva , PPT e exercícios. 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

19/09 a 23/09 CONTEÚDO: Quantifiers / Artiles 

Objetivo: Praticar leitura e interpretação de texto 

ESTRATÉGIA: Aula expositiva e livro. 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

26/09 a 30/10 CONTEÚDO: Review all contents 
Reavaliação 
Objetivo: Colocar em prática a resolução dos exercícios 

ESTRATÉGIA: Aula expositiva e livro. 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Colégio Adventista Campo-Grandense 

Unidade Jardim Leblon 

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME 

NECESSIDADE DA ESCOLA. 

DATA TIPO UNIDADE CURRICULAR 

09-08-2022 ATIVIDADES DIVERSAS APROFUNDAMENTO EM INGLES 

CRITÉRIOS 
 

PONTOS 
PREVISTOS 

PONTOS 
OBTIDOS 

ESTRUTURA 

Lista de exercicios de inglês: multipla escolha - PREPOSITIONS 4,0  

Avaliação escrita do CPB – Apostila 3 5,0  

DESAFIO 

CRIAR 1  doodle   usando várias prepositions  1,0   

PONTUAÇÃO FINAL: 10,0  

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Colégio Adventista Campo-Grandense 

Unidade Jardim Leblon 

 

ENSINO MÉDIO 
 

Cronograma do III bimestre – 2022 

Professor(a): Gislaine Disciplina: Literatura Série/Turma: 1 ano 
 

 

 
 

 

AULAS / 

DATAS 

(por semana) 

 
 

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 

 
 

01/08 – 05/08 

CONTEÚDO: Barroco Módulo 1 Capítulo 3 
OBJETIVO: Selecionar obras do repertório artístico-literário contemporâneo à 

disposição segundo suas predileções, de modo a constituir um acervo pessoal e 
dele se apropriar para se inserir e intervir com autonomia e criticidade no meio 
cultural. 
ESTRATÉGIA: Atividade na apostila/caderno 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

 

 
 

08/08 – 12/08 

CONTEÚDO: Barroco em Portugal e no Brasil 
OBJETIVO: Analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros 
países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino- 
americana, com base em ferramentas da crítica literária (estrutura da composição, 
estilo, aspectos discursivos) 
ESTRATÉGIA: videoclipes ou gravações representativas do Barroco... 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

16/08 – 22/08 SEMANA DE AVALIAÇÕES P1 3º BIMESTRE 

25/08 SIMULADO EXTRA 

 

 
 

23/08 – 26/08 

CONTEÚDO: Arcadismo Módulo 2 Capítulo 3 
OBJETIVO: Analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros 

países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino- 
americana, com base em ferramentas da crítica literária (estrutura da composição, 
estilo, aspectos discursivos) 
ESTRATÉGIA: Atividades complementares – música, poesia... 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

 

 
 

29/08 – 02/09 

CONTEÚDO: Romantismo Módulo 1 Capítulo 3 
OBJETIVO: Criar obras autorais, em diferentes gêneros e mídias – mediante 

seleção e apropriação de recursos textuais e expressivos do repertório artístico –, 
e/ou produções derivadas (paródias, estilizações, fanfics, fanclipes etc.), como 
forma de dialogar com a crítica e/ou subjetivamente com o texto literário. 
ESTRATÉGIA: Atividades na apostila e caderno 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

 

 
 

05/09 – 09/09 

CONTEÚDO: Caramuru (Obra) 
OBJETIVO: Analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros 
países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino- 
americana, com base em ferramentas da crítica literária (estrutura da composição, 
estilo, aspectos discursivos) 
ESTRATÉGIA: Resenha crítica (ABNT) 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendárAiov.. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

13/09 – 19/09 SEMANA DE PROVAS P2 3º BIMESTRE 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Unidade Jardim Leblon 

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

 

 

 

22/09 SIMULADO BIMESTRAL 

26/09 – 30/09 
SEMANA DE REAVALIAÇÕES P1 E P2 3º BIMESTRE 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROVA 1 = 10,0 

Conteúdos: Barroco em Portugal e no Brasil 

 
PROVA 2 = 10,0 

Conteúdos: Arcadismo; Romantismo (contexto histórico); Caramuru (obra) 

 
 

    TAREFA:  

 

    CADERNO E LIVRO – 5,0 

    PARADIDÁTICO Caramuru – 5,0 

    *Orientações em sala de aula e via E-class 

 
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas) 

 
SIMULADO EXTRA = 0,5 (Todas as disciplinas) 

 
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da 
reavaliação substitui a menor nota bimestral). 

 
 

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Unidade Jardim Leblon 

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

 

 

 

ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022Professor(a): Regina  - Disciplina: 

Matemática  Série/Turma: 1º Ano A e B 

AULAS / DATAS CONTEÚDO/OBJETIVO/ ESTRATÉGIA 

 

01/08 a 05/09 
Aula 1 a 3 

Conteúdo: Sistema de Equações 
Objetivo: Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser 

representados por sistemas de equações de 1o grau com duas incógnitas e interpretá-los, 

utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. 

Estratégia: Atividades de fixação na apostila e caderno. 
Tarefa: Será aplicado no e-class no dia da aplicação da aula segundo calendário. 

 

08/08 a 12/08 
Aula 4 a 6 

Conteúdo: Sistemas Lineares 
Objetivo:Ter noção dos tipos de sistemas como : sem solução (ou impossível); com uma única 

solução (ou determinado); e com infinitas soluções (ou indeterminado). Desenvolver os 

conceitos e as técnicas que envolvem sistemas lineares, matrizes e determinantes. Conhecer o 

método de resolução por escalonamento. 

Estratégia: Atividades de fixação no livro e caderno. 
Tarefa: Será aplicado no e-class no dia da aplicação da aula segundo calendário. 

15/08 a 19/08 
Aula 7 a 9 

Avaliação P – 1 

Conteúdo: Sistemas de Equações e Sistemas Lineares. 
Estratégia: Lista de Atividades – Revisão 

22/08 a 26/08 
Aula 10 a 12 

Conteúdo: Equação do segundo grau 

Objetivo: Compreender os processo de fatoração de expressões algébricas, com base em suas 
relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser 

representados por equações polinomiais do 2º Grau. 

Estratégia: Atividades de fixação no livro e caderno. 
Tarefa: Será aplicado no e-class no dia da aplicação da aula segundo calendário. 

29/08 a 02/09 
Aula 13 a 15 

Conteúdo: Equação do segundo grau 
Objetivo: Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas 
relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser 

representados por equações polinomiais do 2º Grau. 

Estratégia: Atividades de fixação no livro e caderno. 
Tarefa: Será aplicado no e-class no dia da aplicação da aula segundo calendário. 

05/09 a 09/09 
Aula 16 a 18 

Conteúdo: Função do segundo grau. 
Objetivo: Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas 

relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser 

representados por equações polinomiais do 2º Grau. 

Estratégia: Atividades de fixação no livro e caderno. 
Tarefa: Será aplicado no e-class no dia da aplicação da aula segundo calendário. 

12/09 a 16/09 
Aula 19 a 21 

Avaliação P – 2 
Conteúdo: Equação do segundo grau, função do segundo grau 
Estratégia: Lista de Atividades – Revisão 

19/09 a 23/09 
Aula 22 a 24 

Lista de Atividades – Revisão referente ao conteúdo P1 e P2 

Tarefa: Será aplicado no e-class no dia da aplicação da aula segundo calendário. 

26/09 a 30/09 
Aula 25 a 27 

REAVALIAÇÕES 

P-1. - Sistemas de Equações e Sistemas Lineares. 

Lista de Atividades – Revisão 

P-2 – Equação do segundo grau, função do segundo grau 
Lista de Atividades – Revisão 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROVA 1 = 10,0 

Conteúdos: Sistemas de Equações e Sistemas Lineares. 

 

PROVA 2 = 10,0 

Conteúdos: Equação do segundo grau, função do segundo grau 

 
 

TAREFA – 9,5 

                 Lista de exercício 1, no eclass CPB prova, valendo de 0 à 6. 

                 Lista de exercício 2, será aplicada em sala, valendo de 0 à 3,5. 
 

SIMULADO EXTRA = 0,5 

 
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus 

 
 

REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. 

(A nota da reavaliação substituirá a menor nota). 
 

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA 

ESCOLA 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 
 

Professor(a): DARILZA CARLA Disciplina: ARGUMENTAÇÃO Série/Turma: 1 ANO-EM 
 

 

AULAS / 

DATAS 

(por semana) 

 
CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 CONTEÚDO-A CARTA ARGUMENTATIVA EM PAUTA 

OBJETIVOS-Proporcionar o conhecimento prévio em relação elementos envolvidos 

na argumentação. 

ESTRATÉGIA-Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA-página 9 da apostila de itinerário formativo. 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- ESTRATÉGIAS DE CONTRA-ARGUMENTAÇÃO EM PAUTA 

OBJETIVOS- Proporcionar o conhecimento prévio em relação às estratégias de 

contra-argumentação 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- página 19 da apostila de itinerário formativo 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- A IMPORTÂNCIA DO DEBATE 

OBJETIVOS- Proporcionar o conhecimento prévio em relação à importância do 

debate. 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- páginas 24 e 25 da apostila de itinerário formativo. 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- SEGURANÇA PÚBLICA 

BJETIVOS-Exercitar o conhecimento em relação ao tema 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 TAREFA- página 30 da apostila de itinerário formativo 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- ESTRUTURA DA INTERVENÇÃO 

OBJETIVOS- Exercitar o conhecimento em relação à estrutura da intervenção 

textual 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- páginas 34 e 35 da apostila de itinerário formativo 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- MAPA CONCEITUAL DAS TIPOLOGIAS 

OBJETIVOS- Rever conceitos 

ESTRATÉGIA Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- Pesquisar e copiar no caderno um resumo em relação a desigualdade 

social entre Brasil e EUA. Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- MAPA CONCEITUAL DA CARTA ARGUMENTATIVA 

OBJETIVOS- Rever conceitos 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- ECLASS 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- MAPA CONCEITUAL DO ARTIGO DE OPINIÃO 

OBJETIVOS- Rever conceitos 

ESTRATÉGIA Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- ECLASS 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- MAPA CONCEITUAL DA DISSERTAÇÃO 

ARGUMENTATIVA 

OBJETIVOS- Rever conceitos 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- Pesquisar e copiar no caderno um resumo em relação a pobreza nos países 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 subdesenvolvidos. 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO- REGRAS DE PONTUAÇÃO- MAPA CONCEITUAL 

OBJETIVOS- Rever conceitos 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- ECLASS 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO-REVISÃO 

OBJETIVOS-Promover revisão 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA –E-class Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO-REVISÃO 

OBJETIVOS-Proporcionar revisão 

ESTRATÉGIA- Levantamento da problematização com debates, leitura e produção, 

estudo de casos, interação, comentários e poder de persuasão. 

TAREFA- E-class Entregue em / /2022. Nota obtida 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Critérios avaliativos presentes no Barema (postado no E-class) 

 

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 
 

Professor(a): DARILZA CARLA Disciplina:LÍNGUA P. Série/Turma: 1 ANO-EM 
 

 

AULAS / 

DATAS 

(por semana) 

 
CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 CONTEÚDO-DIÁLOGOS E DISCURSOS 

OBJETIVOS-Proporcionar o conhecimento prévio em relação à linguagem e 

interaração. 

ESTRATÉGIA-Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA-Exercícios das páginas 06,08,09 E 11 + ECLASS 

Entregue em       /        /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO-MAPA CONCEITUAL- VERBOS I 

OBJETIVOS- Proporcionar o conhecimento prévio em relação à coerência e coesão 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA-Exercícios das páginas 13,14,15,16 + ECLASS 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO-FORMAS NOMINAIS 

OBJETIVOS- Exercitar o conhecimento em relação à temática supracitada 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- Exercícios das páginas 18,19,21 + ECLASS 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO-MODOS VERBIAS 

OBJETIVOS-Exercitar o conhecimento em relação ao método reverso 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- Exercícios das páginas 26 E 27 + ECLASS 

Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO-CLASSIFICAÇÃO DOS VERBOS 

OBJETIVOS- Exercitar o conhecimento por meio DE LISTA-ENEM 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- Redigir um mapa conceitual em folha separada em relação à classificação 

verbal- entregar na próxima semana. 

Entregue em       /        /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO-RESENHA 

OBJETIVOS- Exercitar o conhecimento em relação à intertextualidade e semântica 

como um todo. 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- Exercícios das páginas 36 A 39 + ECLASS. Entregue em      /       /2022. 

Nota obtida 

 CONTEÚDO-VERBOS II 

OBJETIVOS-Exercitar a análise morfológica 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- ECLASS 

Entregue em       /        /2022.         Nota obtida 

 CONTEÚDO-VOZES VERBAIS 

OBJETIVOS- Exercitar a análise sintática 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- ECLASS 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Colégio Adventista Campo-Grandense 

Unidade Jardim Leblon 

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

 

 

 

 Entregue em / /2022. Nota obtida 

 CONTEÚDO-ADVÉRBIOS E LOCUÇÕES 

OBJETIVOS- Exercitar a análise morfossintática 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- ECLASS 

Entregue em       /        /2022.         Nota obtida 

 CONTEÚDO- REVISÃO 

OBJETIVOS- Exercitar o conhecimento por meio de lista 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- ECLASS 

Entregue em       /       /2022.         Nota obtida 

 CONTEÚDO-REVISÃO 

OBJETIVOS-Promover correções e tirar as dúvidas 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA –E-class – estudar – anotar 

Entregue em       /        /2022.         Nota obtida 

 CONTEÚDO-REVISÃO 

OBJETIVOS-Proporcionar revisão 

ESTRATÉGIA- Levantamento do conhecimento (conversas sobre as experiências 

com os currículos apresentados, levantamento de conceitos, estratégias de ensino e 

sondagem de conhecimento). 

TAREFA- E-class – estudar – anotar 

Entregue em       /        /2022.         Nota obtida 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

PROVA 1 = 10,0 

Conteúdos-MORFOLOGIA 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Colégio Adventista Campo-Grandense 

Unidade Jardim Leblon 

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

 

 

PROVA 2 = 10,0 

Conteúdos: SINTAXE 

 
 

  TAREFA - = 9,5  

  Serão avaliados todos os instrumentos (tarefa, participação, pesquisa e proposta em sala de aula) 

SIMULADO EXTRA = 0,5 (Todas as disciplinas) 

SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas) 
 

REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da 

reavaliação substitui a menor nota). 

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Colégio Adventista Campo-Grandense 

Unidade Jardim Leblon 

 

 

ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 

 
Professor(a): Ana Lúcia Custodio Lopes Disciplina: Química Série/Turma: 1ºAno A/B 

 
 
 

 
AULAS / DATAS CONTEÚDO/ OBJETIVO / ESTRATÉGIA 

 
 

01 a 05/08 

CONTEÚDO: Módulo 01: Propriedades periódicas e aperiódicas. Raio 

atômico. Energia de ionização. Afinidade eletrônica. Eletronegatividade 

Eletropositividade. Densidade absoluta. Volume atômico. Temperatura de 

fusão e ebulição. (Apostila 2º Bimestre) 

 

OBJETIVO: Entender a importância da reunião e da análise dos dados científicos 
que levaram à determinação das propriedades químicas dos elementos. 

 
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da Apostila 02 de 

Química (pág.16 a 23). Registro no caderno 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 
 

08 a 12/08 

Atividade Avaliativa de Química – Lista de Exercícios CPB PROVAS (Valor 

5.0). 

 

CONTEÚDO: Módulos 02 e 03 - Ligações químicas. Polaridade e geometria 

molecular. Geometria molecular. Interações moleculares. Forças 

intermoleculares e estados físicos da matéria. 

Solubilidade e polaridade. Alotropia. 

 

OBJETIVO: Fornecer noções básicas sobre os tipos de ligações químicas e as 
diferentes teorias utilizadas para explicar estas ligações químicas. 

 
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da Apostila 02 de 

Química .Registro no caderno. 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 
16 a 22/08 

SEMANA DE AVALIAÇÕES - P1 
 

CONTEÚDO: Modulo 01: Introdução as Funções Inorgânicas, Teoria da 

dissociação iônica de Arrhenius, Ácido e Bases. 

 

OBJETIVO: Compreender a natureza das substâncias iônicas dissolvidas em 
água e entender seu comportamento em soluções aquosas. 

 

ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da Apostila 03 de 

Química. Registro no caderno. 

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 

TAREFA   (Apostila):(6S7)e3rá047p-u9b5l5i1cada   no   E-class   no   dia   da   aula   aplicada, 
conforme calendário. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Colégio Adventista Campo-Grandense 

Unidade Jardim Leblon 

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

 

 

 

  

 

23 a 26/08 
CONTEÚDO: Modulo 01 Sais, Formulação dos sais, Reação de neutralização 

total dos sais e Nomenclatura dos sais. Óxidos, Formulação, Classificação e 

Nomenclatura. 

 

OBJETIVO: Reconhecer e compreender símbolos, códigos e a nomenclatura 

próprios da Ciência Química para caracterizar o grupo dos Sais. 
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da Apostila 03 de 

Química. Registro no caderno. 

 
TAREFA (Apostila): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 

conforme calendário. 

 
 

30/08 a 02/09 

 

CONTEÚDO: Modulo 02 – Interações entre as substâncias. Reações 

Inorgânicas, Ensaios químicos, Equações químicas e Classificação das reações 

químicas. Reações de oxirredução. 

 
OBJETIVO: Reconhecer os diferentes tipos de reações químicas por meio da 

análise de suas equações químicas. 

 

ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da Apostila 03 de 

Química. Registro no caderno. 

 

TAREFA (Apostila): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 

conforme calendário. 

 
05 a 09/09 

Atividade Avaliativa de Química – Lista de Exercícios CPB PROVAS 

(Valor 4.5 ). 
CONTEÚDO: Modulo 03 Química e meio Ambiente, Consequência do uso da 

tecnologia. Poluição atmosférica e Efeito estufa. 

 
OBJETIVO: Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a 

qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização 

sustentável da biodiversidade. 

 

ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da Apostila 03 de 
Química. Registro no caderno. 

 
TAREFA (Apostila): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 

conforme calendário. 

 
 

13 a 19/09 

SEMANA DE AVALIAÇÕES – P2 
 

CONTEÚDO: Modulo 03 Chuva ácida, Poluição e tratamento de água. 

 
 

OBJETIVO: Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a 

qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização 
sustentável da biodiversidade. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Colégio Adventista Campo-Grandense 

Unidade Jardim Leblon 

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

 

 

 

  

ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da Apostila 03 de 

Química. Registro no caderno. 

 
TAREFA (Apostila): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 
conforme calendário. 

 
20 a 30/09 

SEMANA DE REAVALIAÇÕES (26 a 30/09) 
 

CONTEÚDOS: Rever todos os conceitos químicos estudados no bimestre. 

OBJETIVO: Revisar todos os conteúdos do bimestre. 

ESTRATÉGIA: Semana de Reavaliação. Atividade de revisão dos conteúdos do 
bimestre. 

 

TAREFA (Apostila): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 
conforme calendário 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROVA 1 = 10,0 pontos 

- Tabela Periódica. 
- Propriedades Periódicas. 
- Ligações Químicas  

 
PROVA 2 = 10,0 pontos 

- Ligações Moleculares. 
- Funções inorgânicas. 
- Reações Química    

 
TAREFA (lista de exercícios) = 9,5 pontos 

 - Lista de Exercícios CPB- 5,0 
 - Lista de Exercícios CPB- 4,5 

 
SIMULADO EXTRA = 0,5 ponto (somado às notas de tarefa) 

 
SIMULADO BIMESTRAL = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas) 

 
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. 

 
 

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Colégio Adventista Campo-Grandense 

Unidade Jardim Leblon 

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

 

 

ENSINO MÉDIO 

Cronograma do III bimestre – 2022 

 
Professor(a): Gabriellen B. de Oliveira  Disciplina: Ensino Religioso Série/Turma:  1 B 

 

 

AULAS / 

DATAS 

(por semana) 

 
 

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 

 

 

 

Aula 1 

CONTEÚDO: introdução ao módulo 1 o contador de histórias: a visão de Jesus sobre os 

princípios do céu – Subtópico 1: Por que parábolas? 

 

ESTRATÉGIA: utilidade PowerPoint para expandir a introdução realizando o contexto 

histórico da presença das parábolas não só no ambiente judaico, mas em várias regiões 

ao redor do mundo após a leitura conjunta espaço aberto para que os alunos possam 

expressar alguma parábola conhecida. 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

 

 

 

 
Aula 2 

CONTEÚDO: subtópico 1.1 histórias no mundo judaico  

ESTRATÉGIA: após leitura em grupo proporcionar período para que os mesmos 

possam realizar a pesquisa proposta abaixo no texto abrir um breve espaço para 

compartilhamento de conhecimento e concluir contextualizando com a nossa cultura 

ocidental. 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

 

 

 

 
Aula 3 

CONTEÚDO: subtópico 1.2 as parábolas hoje  

ESTRATÉGIA: aprofundar a temática da dualidade presente dentro das parábolas e a 

contextualização em nossa realidade ressaltando o perfil atemporal presente nas 

parábolas concluir induzindo a prática de autoconscientização pessoal espiritual através 

das parábolas. 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Colégio Adventista Campo-Grandense 

Unidade Jardim Leblon 

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

 

 

 

 

 

 

Aula 4 

CONTEÚDO: subtópico 1.3 entre nas histórias e caixa parábolas célebres  

ESTRATÉGIA: Distribuir a classe em grupos de acordo com os textos propostos no 

caixa saiba mais para que os alunos realizem uma adaptação a atualidade e apresentem 

na forma de uma breve encenação. 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

 

 

 
 

Aula 5 

CONTEÚDO: Subtópico 2. Princípios do Reino  

ESTRATÉGIA: Realizar um quiz em aplicativo para incentivar os mesmos a 

aprofundar os conhecimentos sobre a temática referente ao módulo, perguntas sobre 

tema geral. Conversa em grupo após leitura do tópico e conclusão compartilhada. 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

 

 

 

 
Aula 6 

CONTEÚDO: 2.1 Exemplos de Jesus  

ESTRATÉGIA: Apresentar vídeo sobre ações sociais contemporâneas que representam 

a diversidade dos feitos realizados por Jesus planejar uma ação deste cunho no ambiente 

escolar para a próxima aula. 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

. 

 

 

 
 

Aula 7 

CONTEÚDO: 2.2 Fundamentos e Comportamentos  

ESTRATÉGIA:   Realizar fora do ambiente de aula dentro do colégio a atividade 

proposta em aula anterior, discutir sobre a reação dos colegas e levantar fundamentos em 

comum, concluir com incentivo a continuação das ações. 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

 

 

 
Aula 8 

CONTEÚDO: 2.3 Espalhe boas sementes  

ESTRATÉGIA: Utilizar de power point para apresentar as sementes representadas no 

texto e exemplificar processo de evolução. Após leitura, discussão aberta. 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Colégio Adventista Campo-Grandense 

Unidade Jardim Leblon 

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 9 

CONTEÚDO: Introdução ao módulo 2: O operador de milagres: a visão de jesus sobre o 

poder divino 1.1c Apenas um cordeiro 

 

 

ESTRATÉGIA: Realizar um quis no app para avaliar o nível de conhecimento da classe 

e interagir, dividir o grupo entre meninos e meninas para que acumulem pontos e a 

vitória seja em grupo. Em seguida discutir as questões que mais apresentaram erro e 

introduzir o tema com texto apresentado, conclusão com base na apostila. 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

 

 

 

 

Aula 10 

CONTEÚDO: 1.1 Milagreiros no tempo de Cristo 

 
 

ESTRATÉGIA: Incentivar os alunos a opinar sobre nomes de grandes personagens no 

tempo de Jesus, incentivar uma breve busca e discussão em resultado, após leitura 

compartilhada concluir sobre a veracidade da pessoa de Jesus e sua comparação com os 

demais,. 

 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

 

 
 

Aula 11 

CONTEÚDO: 1.2 Milagres únicos  

ESTRATÉGIA: Realizar uma competição em duplas no app questionando sobre os 

milagres únicos de Jesus. Discussão e conclusão oral. 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

 

 

 
 

Aula 12 

CONTEÚDO: 1.3 O que é milagre  

ESTRATÉGIA: Realizar uma dinâmica onde a classe se divide em 4 grupos, sorteando o 

nome de um milagre tendo que realizar mímica para que seu grupo adivinhe, o menor 

tempo ganha a dinâmica, em seguida realizar leitura da apostila e discussão e conclusão 

oral. 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

 

 

 
Aula 13 

CONTEÚDO: subtópico 2. Por que sofremos?  

ESTRATÉGIA: Utilizar de Powerpoint com imagens associadas ao sofrimento físico, 

social e mental, abrir espaço para acréscimo por parte dos alunos, acompanhar leitura do 

poema de Leandro Gomes de Barros com conversa aberta. 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Colégio Adventista Campo-Grandense 

Unidade Jardim Leblon 

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

 

 

 

 

 

Aula 14 

CONTEÚDO: 2.1 Reflexos de Deus  

ESTRATÉGIA: 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

 

 

 
Aula 15 

CONTEÚDO: 2. 2 Oportunidades de Salvação 

 
 

ESTRATÉGIA: 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

 

 

 

 

Aula 16 

CONTEÚDO: Caixa Saiba Mais pecado e Punição  

ESTRATÉGIA:  Discutir a pergunta: Seria a imagem de Deus pura imaginação humana 

? em seguida realizar leitura proposta e solicitar que os mesmos realizem um desenho 

sobre as características de Deus sem utilizar uma figura humana. Discussão e conclusão 

aberta. 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 

 

 

 
Aula 17 

CONTEÚDO: Caixa Saiba mais a Vitória do Amor  

ESTRATÉGIA: Solicitar que os alunos respondam a pergunta: Como explicar a 

existência de Deus e o crescente poder do Mal neste planeta? Entrada para leitura e 

discussão orientada, conduzida a conclusão de acordo com o relato do artigo. 

 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário. 

 

 

 

 
Aula 18 

CONTEÚDO: 2.3 Quando o Milagre não acontece  

ESTRATÉGIA: Solicitar que os mesmos escrevam um parágrafo respondendo a 

pergunta: O que fazer quando os milagres não acontecem? Abrir oportunidade para 

discussão e concluir com a leitura proposta. 

 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Colégio Adventista Campo-Grandense 

Unidade Jardim Leblon 

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

PROVA 1 = 10,0 

Conteúdos:  Módulo 1 
 

PROVA 2 = 10,0 

Conteúdos:  Módulo 2 
 

TAREFA = 9,5 

 1CH 

05/08- Tarefa de casa: Realizar as atividades do Módulo1. Valor (3,0) 

12/08- Tarefa de casa: Trabalho- Com base nas parábolas do módulo 1, escrever uma parábola, de no mínimo 20 linhas, 

utilizando situações do cotidiano a fim de transmitir uma lição de moral.(3,0) 

26/08- Tarefa de casa: Escolher um dos capítulos do livro O Libertador que descreva uma parábola, e realizar uma resenha 
crítica de uma página apresentando sua opinião sobre a lição ensinada. Valor (1,5) 

02/09- Tarefa de casa: Produzir um mapa mental sintetizando os principais assuntos da unidade 3. Valor (2,0) 

 

1CN 

04/08- Tarefa de casa: Realizar as atividades do Módulo1. Valor (3,0) 

11/08- Tarefa de casa: Trabalho- Com base nas parábolas do módulo 1, escrever uma parábola, de no mínimo 20 linhas, 

utilizando situações do cotidiano a fim de transmitir uma lição de moral.(3,0) 

25/08- Tarefa de casa: Escolher um dos capítulos do livro O Libertador que descreva uma parábola, e realizar uma resenha 

crítica de uma página apresentando sua opinião sobre a lição ensinada. Valor (1,5) 

01/09- Tarefa de casa: Produzir um mapa mental sintetizando os principais assuntos da unidade 3. Valor (2,0) 

 

 SIMULADO EXTRA = 0,5 (Todas as disciplinas) 
 SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas) 

 
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da 
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre). 

 
 

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Colégio Adventista Campo-Grandense 

Unidade Jardim Leblon 

 

ENSINO MÉDIO - (ITINERÁRIO) 
 

Cronograma do 3° bimestre – 2022 

Professor(a): Ale Eduardo de Moura. Disciplina: física Série/Turma: 1° A ano 

 

 

 
 

 

AULAS 
/ 

DATAS 

 

 
CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 

 

 
01 a 

05/08 

CONTEÚDO: A força e o movimento. 
 

OBJETIVO: Ler, desenhar e interpretar polígonos vetoriais. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre 
si as linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico. 
ESTRATÉGIA: Introduzir a historia e filosofia do método mecânico newtoniano. O aplicativo 
E-CLASS, vai trazer todas aulas em video, sobre aplicações das lei e Power point extras. 

 
 

TAREFA (Livros): pag: 73,74 

 

 

08 a 12 

CONTEÚDO: A força e o movimento. 
OBJETIVO: Ler, desenhar e interpretar polígonos vetoriais. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre 
si as linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico. 
ESTRATÉGIA: Introduzir a historia e filosofia do método mecânico newtoniano. O aplicativo 
E-CLASS, vai trazer todas aulas em video, sobre aplicações das lei e Power point extras 

 

TAREFA (Livros): pag: 73,74. 

 

 

 

 

 

15 a 19 

CONTEÚDO: Consumo Consciente de Energia 

 

 
OBJETIVO: Tornar o estudante apto a tornar o consumo de energia elétrica em seu ambiente mais 
eficiente, sabendo de onde vem a energia elétrica utilizada, quais os impactos da geração de energia 
e quais são as formas de reduzir estes impactos, tornando o consumo mais sustentável. Conheçer a 
estrutura de distribuição de energia elétrica no Brasil e aprenda a utilizar esse recurso de maneira 
eficiente e responsável. 
ESTRATÉGIA: Usar a plataforma SENAI, no curso 100% online e gratuito de Consumo 
energetico consciente. 
TAREFA (Livros): fazer sua incrição neste curso on line de 14h. 
(http://www.ead.ms.senai.br/cursos/iniciacao_profissional/?c=Consumo_Consciente_de_Energia&id=4 
) 

 

 

 

 

 

 

 
22 a 

26/08 

CONTEÚDO: Consumo Consciente de Energia. 

 

 
OBJETIVO: Tornar o estudante apto a tornar o consumo de energia elétrica em seu ambiente mais 
eficiente, sabendo de onde vem a energia elétrica utilizada, quais os impactos da geração de energia 
e quais são as formas de reduzir estes impactos, tornando o consumo mais sustentável. Conheçer a 
estrutura de distribuição de energia elétrica no Brasil e aprenda a utilizar esse recurso de maneira 
eficiente e responsável. 

 
ESTRATÉGIA: Duração: 20 dias a partir da data de inscrição no curso 

 
Carga Horária Total: 14hrs 

 
Carga Horária a Distância: 14hrs 

 
Carga Horária PreAsev.nCcuiaial:báN, ã1o31t1em- Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 

(67) 3047-9551 

http://www.ead.ms.senai.br/cursos/iniciacao_profissional/?c=Consumo_Consciente_de_Energia&id=4
https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035 
(67) 3047-9551 

 

 

 

 Modalidade: Iniciação Profissional 

 
Área Tecnológica: Meio Ambiente 

 
Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança 

 
TAREFA (Livros): fazer sua incrição neste curso on line de 14h. 
(http://www.ead.ms.senai.br/cursos/iniciacao_profissional/?c=Consumo_Consciente_de_Energia&id=4 
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29/08 a 
01/09 

 

 
CONTEÚDO: Consumo Consciente de Energia 

 

 
OBJETIVO: Tornar o estudante apto a tornar o consumo de energia elétrica em seu ambiente mais 
eficiente, sabendo de onde vem a energia elétrica utilizada, quais os impactos da geração de energia 
e quais são as formas de reduzir estes impactos, tornando o consumo mais sustentável. Conheçer a 
estrutura de distribuição de energia elétrica no Brasil e aprenda a utilizar esse recurso de maneira 
eficiente e responsável. 

 
ESTRATÉGIA: Duração: 20 dias a partir da data de inscrição no curso 

 
Carga Horária Total: 14hrs 

 
Carga Horária a Distância: 14hrs 

Carga Horária Presencial: Não tem 

Modalidade: Iniciação Profissional 

Área Tecnológica: Meio Ambiente 

Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança 

 
TAREFA (Livros): fazer sua incrição neste curso on line de 14h. 
(http://www.ead.ms.senai.br/cursos/iniciacao_profissional/?c=Consumo_Consciente_de_Energia&id=4 
) 

 

 

 

 
05 a 

08/09 

CONTEÚDO: O atrito e o movimento - Aplicações gerais na dinâmica. 
 

OBJETIVO: Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as linguagens matemática, discursiva e gráfica 
para a expressão do saber físico. 
ESTRATÉGIA: Apresentar os tipos variado de força, de acordo com sua natureza, frente a 
dinâmica e estática dos corpos. O aplicativo E-CLASS, vai trazer todas as semanas uma revisão 
do conteúdo da semana anterior, com vídeos, resumos e possíveis textos ou Power point 
extras. 

 
 

TAREFA (Livros): pag: 75,76. 

 

 

12 a 
15/09 

CONTEÚDO: Leis de Newton - Aplicações sobre o impulso e quantidade de movimento. 
 

OBJETIVO: O Princípio da Conservação da Energia diz que "a energia pode ser transformada ou 
transferida, mas nunca criada ou destruída". 
ESTRATÉGIA: A reabilitação energética pode contribuir com a conservação de energia, pois 
promove a racionalização do consumo de energia elétrica, para combater o desperdício e reduzir os 
custos. À medida que os objetos movem-se ao longo do tempo, a energia associada a eles, como a 
cinética, a potencial gravitacional, e o calor, pode mudar de forma, mas se a energia é conservada, 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.ead.ms.senai.br/cursos/iniciacao_profissional/?c=Consumo_Consciente_de_Energia&id=4
http://www.ead.ms.senai.br/cursos/iniciacao_profissional/?c=Consumo_Consciente_de_Energia&id=4
https://pt.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/work-and-energy-tutorial/a/what-is-kinetic-energy
https://pt.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/work-and-energy-tutorial/a/what-is-gravitational-potential-energy
https://pt.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/work-and-energy-tutorial/a/what-is-thermal-energy
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Unidade Jardim Leblon 
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 então a energia total permanecerá a mesma. 
TAREFA (Livros):pag:77 a 80. 

 

 

 

 

19 a 
22/09 

CONTEÚDO: Leis de Newton - Aplicações sobre o impulso e quantidade de movimento. 
 

OBJETIVO: O Princípio da Conservação da Energia diz que "a energia pode ser transformada ou 
transferida, mas nunca criada ou destruída". 
ESTRATÉGIA: A reabilitação energética pode contribuir com a conservação de energia, pois 
promove a racionalização do consumo de energia elétrica, para combater o desperdício e reduzir os 
custos. À medida que os objetos movem-se ao longo do tempo, a energia associada a eles, como a 
cinética, a potencial gravitacional, e o calor, pode mudar de forma, mas se a energia é conservada, 
então a energia total permanecerá a mesma. 
TAREFA (Livros):pag:77 a 80. 
Periodo final para apresentação do certificado de conclusão do curso de Consumo Consciente de 
Energia. 

 

 

 

26 a 
29/09 

CONTEÚDO: Leis de Newton - Aplicações sobre o impulso e quantidade de movimento. 
 

OBJETIVO: O Princípio da Conservação da Energia diz que "a energia pode ser transformada ou 
transferida, mas nunca criada ou destruída". 
ESTRATÉGIA: A reabilitação energética pode contribuir com a conservação de energia, pois 
promove a racionalização do consumo de energia elétrica, para combater o desperdício e reduzir os 
custos. À medida que os objetos movem-se ao longo do tempo, a energia associada a eles, como a 
cinética, a potencial gravitacional, e o calor, pode mudar de forma, mas se a energia é conservada, 
então a energia total permanecerá a mesma. 
TAREFA (Livros):pag:77 a 80. 

  

  

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Primeira nota valida: Resolução e postagem da apostila itinerária, do modulo 01 ao 04. 

Segunda nota valida: Certificado de conclusão do curso de extensão. 

REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva):  Prova aberta, sobre consumo energetico. 

 

OBS: AS   DATAS   DESTE   CRONOGRAMA   ESTARÃO   SUJEITAS   A   ALTERAÇÕES   CONFORME 

NECESSIDADE DA ESCOLA. 
 

 
 
 

Tudo que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o 

seu coração. O coração alegre aformoseia o rosto." (Sholomô = Salomão = pacifico). 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://pt.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/work-and-energy-tutorial/a/what-is-kinetic-energy
https://pt.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/work-and-energy-tutorial/a/what-is-gravitational-potential-energy
https://pt.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/work-and-energy-tutorial/a/what-is-thermal-energy
https://pt.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/work-and-energy-tutorial/a/what-is-kinetic-energy
https://pt.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/work-and-energy-tutorial/a/what-is-gravitational-potential-energy
https://pt.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/work-and-energy-tutorial/a/what-is-thermal-energy
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ENSINO MÉDIO 

CRONOGRAMA ITINERÁRIO CIÊNCIAS HUMANAS/ 

GEOGRAFIA 1º ANO - III bimestre – 2022 
 

 

 

 

 

AULAS / DATAS 

(por semana) 

 
CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA 

 

 

01-05/08 

CONTEÚDOS: Disponibilidade hídrica e sua demanda. 
OBJETIVOS: Promover a conscientização sobre a importância de preservar, economizar e 

valorizar os recursos hídricos, revertendo à situação dedegradação dos rios. 

 

ESTRATÉGIA: Infográficos ANA - - site interativo ANA (webflow.io) 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 

 
08-12/08 

CONTEÚDOS: Disponibilidade hídrica e sua demanda. 
OBJETIVOS: Favorecer a reflexão sobre os sintomas e as causas reais dos problemas que 

Brasil vem enfrentando com a poluição e a falta deágua. 

ESTRATÉGIA: uso da apostila e ANA (webflow.io) seguranca-hidrica 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 

 
 

15-19/06 

CONTEÚDOS: Disponibilidade hídrica e sua demanda. 
OBJETIVOS: Perceber as interferências negativas e positivas das ações antrópicassobre a 

natureza, a partir de sua realidade local. 

ESTRATÉGIA: uso da apostila e ANA (webflow.io) seguranca-hidrica 
Construção de gráficos, representando a quantidade de água existente em nosso 
planeta ecomo elaestádistribuída. 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

 

 
22-25/08 

CONTEÚDOS: Disponibilidade hídrica e sua demanda. 
OBJETIVOS: Abordar sobre a importância da água para promoção da saúde, qualidade de 

vida,boas condições de higiene e saneamento básico. 

ESTRATÉGIA: Utilizar programa de Planilha Eletrônica, para ilustrar e exemplificar a 

diferença entre a quantidade de água doce e água salgada existentes em nosso planeta 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

 

 

 

29-31/08 a 02/09 

CONTEÚDOS: Ciclo da água em desequilíbrio 
OBJETIVOS: Adotar,por meio de atitudes cotidianas, medidas de valorização da água, a pa 

deuma postura crítica. 

ESTRATÉGIA: Trabalhar os dezessete temas Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável no Brasil: 
Atividades em grupo; Sustainable Development Goal 2: Fome zero e agricultura 
sustentável | As Nações Unidas no Brasil 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

 
05-06,08,09/09 

07 feriado 

CONTEÚDOS: Ciclo da água em desequilíbrio 
OBJETIVOS: Enfatizar o entendimento de que o equilíbrio e o futuro do nosso planeta 

dependem da preservação da água e do funcionamento de seu ciclo. 

ESTRATÉGIA: Atividades em grupo - Sustainable Development Goal 1: Erradicação da 
pobrezAav|. ACsuiNabaáç,õ1e3s1U1 n- iJdaardsimnoLBebralosnil,.Campo Grande - MS, 79092-035 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://relatorio-conjuntura-ana-2021.webflow.io/capitulos/quanti-quali
https://relatorio-conjuntura-ana-2021.webflow.io/capitulos/seguranca-hidrica
https://relatorio-conjuntura-ana-2021.webflow.io/capitulos/seguranca-hidrica
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/1
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 TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

 

 
12-16/09 

CONTEÚDOS: Ciclo urbano da água 
OBJETIVOS: Enfatizar o entendimento de que o equilíbrio e o futuro do nosso planeta 
dependem da preservação da água e do funcionamento de seu ciclo. 

 

ESTRATÉGIA: apresentação de trabalho 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 

 
19-23/09 

CONTEÚDOS: Ciclo urbano da água 
OBJETIVOS: Propor métodos para evitar o desperdício da água a partir de uma 

conscientizaçãoque a água potável é um recurso limitado e não deve ser desperdiçada, ne 

poluída, etc. 

ESTRATÉGIA: apresentação de trabalho 
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 

calendário. 

 

 

26-30/09 

CONTEÚDOS: Ciclo urbano da água 
OBJETIVOS: Propor métodos para evitar o desperdício da água a partir de uma 

conscientizaçãoque a água potável é um recurso limitado e não deve ser desperdiçada, ne 

poluída etc. 

Identificar doenças causadas pela água por meio da poluição. 
ESTRATÉGIA: apresentação de trabalho 

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme 
calendário. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

BAREMA (postado no E-class) 

TODAS AS ATIVIDADES, TRABALHOS INDIVIDUAIS OU EM GRUPO, VISTOS e INTERATIVIDADE 

SERÃO AVALIADAS. 
 

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME 

NECESSIDADE DA ESCOLA. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Aprofundamento em Química 
 
 
 

1° ANO - ENSINO MÉDIO 

ITINERÁRIO FORMATIVO 

Este planejamento foi elaborado com base na organização do “E-BOOK”, disponível no Portal 
CPBEducacional, e das fichas do material impresso. 

UNIDADE TEMÁTICA 1 

TEMA INTEGRADOR Meio Ambiente. 

UNIDADE TEMÁTICA 
(Ficha material impresso) 

Atmosfera: composição favorável a vida 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

 Aspectos socioculturais 

Evidências científicas 

 (EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e 
 evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive 
 utilizando o apoio de tecnologias digitais. 
 (EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e 

HABILIDADES 
RELACIONADAS ÀS 

COMPETÊNCIAS GERAIS 
(Itinerários Formativos) 

estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar 

conclusões, opiniões e argumentos, por meio de afirmações claras, 

ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores 

universais, como liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, 
 solidariedade e sustentabilidade. 
 (EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes 
 de investigações científicas para criar ou propor soluções para 

 problemas diversos. 
 (EMIFCNT01) Investigar e analisar situações- problema e variáveis 
 que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de 
 processos tecnológicos, considerando dados e informações 
 disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e 
 aplicativos digitais. 
 (EMIFCNT02) Levantar   e   testar   hipóteses   sobre   variáveis   que 

HABILIDADES DOS 
ITINERÁRIOS 
FORMATIVOS 

(Eixos Estruturantes) 

interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos 
tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, 
utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação 
científica. 
(EMIFCNT03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou 

 pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em 
 fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da 
 natureza e/ou de  processos tecnológicos, identificando os diversos 
 pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o 
 cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e 
 buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. 

SEMANA DE AULA 
TAREFA PARA 

CASA 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

01/08/2022 
a 

05/08/2022 

Será publicada 
no E-class no dia 
da aula aplicada, 
conforme 

x Livro Didático | Laboratórios | x Quadro Branco | 
Textos Diversos 
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal 
CPBEducacional 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 calendário. Aula 1: Exposição dialogada do conteúdo programado 
para a disciplina nesse terceiro bimestre. 
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em 
Química (pág. 89). 

 Será publicada x Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco | 
 no E-class no dia Textos Diversos 

08/08/2022 
a 

12/08/2022 

da aula aplicada, 
conforme 
calendário. 

 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal 
CPBEducacional 

Aula 1: Experimento sobre gás carbônico. 
Uso da Apostila do 1º semestre de Aprofundamento em 

  Química (pág.89). 

 Será publicada x Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco | 
 no E-class no dia Textos Diversos 

 
15/08/2022 

da aula aplicada, 
conforme 

 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal 
CPBEducacional 

calendário. a 
Aula 1: Exposição dialogada sobre conceitos de poluição 

19/06/2022  atmosférica com o uso de atividades de conhecimento, 
  textos, vídeos, imagens e artigos. 
  Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em 
  Química (pág.89). 

UNIDADE TEMÁTICA 2 

TEMA INTEGRADOR Meio Ambiente. 

UNIDADE TEMÁTICA 
(Ficha material impresso) 

Camada de Ozônio. 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

 Aspectos socioculturais 

 Evidências científicas 

 (EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por 
 meio de diferentes  linguagens, mídias  e plataformas, analógicas  e 
 digitais, com confiança e coragem, assegurando que alcancem os 
 interlocutores pretendidos. 

HABILIDADES 
RELACIONADAS ÀS 

COMPETÊNCIAS GERAIS 
(Itinerários Formativos) 

(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e 

ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes 

para si e para o coletivo que assegurem a tomada de decisões 

conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis. 
 (EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o 
 sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência 
 para promover o diálogo, a colaboração, a mediação e resolução de 
 conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade. 
 (EMIFCNT07) Identificar e explicar questões socioculturais e 
 ambientais relacionadas a fenômenos físicos, químicos e/ou 
 biológicos. 

HABILIDADES DOS (EMIFCNT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos 
ITINERÁRIOS e recursos das Ciências da Natureza para propor ações individuais 
FORMATIVOS e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas 

(Eixos Estruturantes) socioculturais e problemas ambientais. 
 (EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção 
 para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza 
 ambiental relacionados às Ciências da Natureza. 

SEMANA DE AULA 
TAREFA PARA 

CASA 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

22/08/2022 Será publicada X Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco | 
a no E-class no dia Textos Diversos 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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26/08/2022 da aula aplicada,  Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades 

 conforme 
calendário 

Portal CPBEducacional 

Aula 1: Aula 1: Exposição dialogada sobre o conteúdo 
programado. 
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em 
Química (pág.91). 

  
Será publicada 

x Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco | 
Textos Diversos 

29/08/2022 
a 

02/09/2022 

no E-class no dia 
da aula aplicada, 
conforme 
calendário 

x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal 
CPBEducacional 

Aula 1: Experimento sobre camada de ozonio 
Uso da Apostila do 1º semestre de Aprofundamento em 

  Química (pág.92). 

 Será publicada x Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco | x 
 no E-class no dia Textos Diversos 

05/09/2022 
a 

09/09/2022 

da aula aplicada, 
conforme 
calendário 

 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal 
CPBEducacional 

Aula 1: Aula 1: Exposição dialogada sobre o conteúdo 
programado. 

  Uso da Apostila do 1º semestre de Aprofundamento em 
  Química (pág.92). 

UNIDADE TEMÁTICA 3 

TEMA INTEGRADOR Meio Ambiente. 

UNIDADE TEMÁTICA 
(Ficha material impresso) 

Poluição Ambiental – um problema do desenvolvimento 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

 Métodos e Ciência 

 Experimentos científicos 

 (EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e 
 evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive 
 utilizando o apoio de tecnologias digitais. 
 (EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e 

HABILIDADES 
RELACIONADAS ÀS 

COMPETÊNCIAS GERAIS 
(Itinerários Formativos) 

estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar 

conclusões, opiniões e argumentos, por meio de afirmações claras, 

ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores 

universais, como liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, 
 solidariedade e sustentabilidade. 
 (EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes 
 de investigações científicas para criar ou propor soluções para 
 problemas diversos. 
 (EMIFCNT01) Investigar e analisar situações- problema e variáveis 
 que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de 
 processos tecnológicos, considerando dados e informações 
 disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e 
 aplicativos digitais. 
 (EMIFCNT02) Levantar   e   testar   hipóteses   sobre   variáveis   que 

HABILIDADES DOS interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos 
ITINERÁRIOS tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, 
FORMATIVOS utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação 

(Eixos Estruturantes) científica. 
 (EMIFCNT03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou 
 pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em 
 fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da 
 natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando os diversos 
 pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o 
 cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. 

SEMANA DE AULA 
TAREFA PARA 

CASA 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

  x Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco | x 

 
 

12/09/2022 
a 

16/09/2022 

Será publicada 
no E-class no dia 
da aula aplicada, 
conforme 
calendário 

Textos Diversos 
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal 
CPBEducacional 

Aula 1: Experimento sobre Produção de sabão caseiro 
com óleo vegetal usado. 
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em 

  Química (pág.93). 
 Será publicada X Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco | 
 no E-class no dia Textos Diversos 

19/09/2022 
a 

23/09/2022 

da aula aplicada, 
conforme 
calendário 

x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal 
CPBEducacional 

Aula 1: Aula 1: Exposição dialogada sobre o conteúdo 
programado. 

  Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em 
  Química (pág.94). 

UNIDADE TEMÁTICA 4 

TEMA INTEGRADOR Meio Ambiente. 

UNIDADE TEMÁTICA 
(Ficha material impresso) 

Fenômenos contaminantes do meio ambiente. 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

 Métodos e Ciência 

 Experimentos científicos 

 (EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e 
 evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive 
 utilizando o apoio de tecnologias digitais. 
 (EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e 

HABILIDADES 
RELACIONADAS ÀS 

COMPETÊNCIAS GERAIS 
(Itinerários Formativos) 

estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar 

conclusões, opiniões e argumentos, por meio de afirmações claras, 

ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores 

universais, como liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, 
 solidariedade e sustentabilidade. 
 (EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes 
 de investigações científicas para criar ou propor soluções para 
 problemas diversos. 
 (EMIFCNT01) Investigar e analisar situações- problema e variáveis 
 que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de 
 processos tecnológicos, considerando dados e informações 
 disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e 
 aplicativos digitais. 
 (EMIFCNT02) Levantar   e   testar   hipóteses   sobre   variáveis   que 

HABILIDADES DOS 
ITINERÁRIOS 
FORMATIVOS 

(Eixos Estruturantes) 

interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos 
tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, 
utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação 
científica. 
(EMIFCNT03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou 

 pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em 
 fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da 
 natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando os diversos 
 pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o 
 cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e 
 buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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SEMANA DE AULA 
TAREFA PARA 

CASA 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
26/09/2022 

a 
30/09/2022 

Será publicada 
no E-class no dia 
da aula aplicada, 
conforme 
calendário 

x Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco | 
xTextos Diversos 

 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca | x Atividades Portal 
CPBEducacional 

 
 

1° ANO - ENSINO MÉDIO 

ITINERÁRIO FORMATIVO 

Este planejamento foi elaborado com base na organização do “E-BOOK”, disponível no Portal CPBEducacional, 
e das fichas do material impresso. 

UNIDADE TEMÁTICA  

TEMA INTEGRADOR Diferente leituras nas Ciências Humanas  

UNIDADE TEMÁTICA 
(Ficha material 

impresso) 
Ficha 1 a 4 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

 Análise de fontes não escritas - Diferentes leituras nas Ciências Humanas 
 

HABILIDADES 
RELACIONADAS ÀS 

COMPETÊNCIAS 
GERAIS  

(Itinerários Formativos) 

Competência de área 1 – Compreender os elementos culturais que constituem as 
identidades 

 

HABILIDADES DOS 
ITINERÁRIOS 
FORMATIVOS 

(Eixos Estruturantes)  

H26 - Relacionar os sistemas histórico-sociais de notação 
do tempo às funções e atividades desenvolvidas pelos 
vários agentes sociais (tempo da natureza, horas) 
H1 – Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de 
aspectos da cultura. 
H2 – Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. 
H3 – Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. 
 

SEMANA DE 
AULA 

TAREFA PARA 
CASA 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

02/08/2022 

Fazer os 
exercícios da 
Ficha 1, do 

caderno 
Aprofundamento 

em História. 
Será publicada no  

E-class. 

X Livro Didático |  Laboratórios | X Quadro Branco |  Textos Diversos  

X Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional  

Tema norteador: ANÁLISE DE FONTES NÃO ESCRITAS 

Desenvolvimento da aula: 

 Analisar imagens do Renascimento, projetadas via Powerpoint, da 

descoberta da América, etc 

 Em trios os alunos deverão pesquisas e escolher  imagens, debater 

sobre elas, tirar conclusões. Sugestão de fonte ( História do cotidiano X 

história das mentalidades. 

 Fazer o registro no caderno das observações feitas. 

 

09/02/2022 

 

Fazer os 
exercícios da 

 Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco |  Textos Diversos  

X Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal 
CPBEducacional 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Ficha 1 e 2, do 
caderno 

Aprofun/damento 
em História. 

 
 

Tema norteador: ANÁLISE DE FONTES NÃO ESCRITAS 

Desenvolvimento da aula: 

 Os trios irão apresentar suas imagens e debater sobre o que 

observaram.  

Será verificado a possibilidade de levar a turma a um museu ou fazer um tour 
virtual. 

UNIDADE TEMÁTICA 2 

TEMA INTEGRADOR POSSIBILIDADE DE FUSÃO DAS CIÊNCIAS HUMANAS 

UNIDADE TEMÁTICA 
(Ficha material 

impresso) 

CHECKLIST PARA LEITURA DE IMAGENS - DIFERENTES LEITURAS NAS 
CIÊNCIAS 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

 Diferentes leituras de imagens.  

 Interpretação, preconceitos, a visão do outro. 
HABILIDADES 

RELACIONADAS ÀS 
COMPETÊNCIAS 

GERAIS  
(Itinerários Formativos) 

Competência de área 1 – Compreender os elementos culturais que constituem as 

identidades 

HABILIDADES DOS 
ITINERÁRIOS 
FORMATIVOS 

(Eixos Estruturantes)  

H26 - Relacionar os sistemas histórico-sociais de notação do tempo às funções e 
atividades desenvolvidas pelos vários agentes sociais (tempo da natureza, horas 
canônicas, tempo do mercador, tempo-mercadoria) 
H1 – Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de 
aspectos da cultura. 
H2 – Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. 
H3 – Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. 
H4 – Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado 
aspecto da cultura. 
H5 – Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural 
e artístico em diferentes sociedades. 
 

SEMANA DE 
AULA 

TAREFA PARA 
CASA 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

04/08/2022 

 
Fazer os 

exercícios da 
Ficha 3, do 

caderno 
Aprofundamento 

em História. 
 

Apresentação 
para o Seminário. 
Será publicada no  

E-class. 

x Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco | x Textos Diversos  

 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional 
Desenvolvimento da aula:  

  Debater com os alunos sobre as circunstâncias da criação de um quadro 

(uma pintura). A história pode ser forjada através das imagens? Depois os 

alunos irão sair da sala de aula e irão entrevistar pessoas da escola com a 

finalidade de levantar opiniões sobre esse debate. Ao voltarem para a aula irão 

compartilhar as informações descobertas. 

 Analisar quadros sobre o período da independência do Brasil e discutir 
sobre a veracidade dos fatos. 

11/08/2022 Seminário/P1 

 Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco |  Textos Diversos  

x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional  

Continuação da apresentação do Seminário, conforme divisão feita em classe. 
Cada aluno (a) terá 3 minutos para se apresentar. Preenchimento do Relatório 
de pesquisa. 
Fazer o fechamento do Seminário pedindo para os alunos explicarem o que 
aprenderam e dar sugestões para os próximos. 
 

UNIDADE TEMÁTICA 3 

TEMA INTEGRADOR HISTÓRIA E CULTURA MATERIAL 

UNIDADE TEMÁTICA 
(Ficha material 

Ficha 3: DIFERENTES LEITURAS NAS CIÊNCIAS HUMANAS 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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impresso) 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

 Objeto do Conhecimento – História e fotografia 

 Os primórdios da fotografia no Brasil. 
 

HABILIDADES 
RELACIONADAS ÀS 

COMPETÊNCIAS 
GERAIS  

(Itinerários Formativos) 

Competência de área 1 – Compreender os elementos culturais que constituem as 
identidades 

HABILIDADES DOS 
ITINERÁRIOS 
FORMATIVOS 

(Eixos Estruturantes)  

H26 - Relacionar os sistemas histórico-sociais de notação do tempo às funções e 
atividades desenvolvidas pelos vários agentes sociais (tempo da natureza, horas 
canônicas, tempo do mercador, tempo-mercadoria) 
H1 – Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de 
aspectos da cultura. 
H2 – Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. 
H3 – Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. 
H4 – Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado 
aspecto da cultura. 
H5 – Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural 
e artístico em diferentes sociedades. 
 

SEMANA DE 
AULA 

TAREFA PARA 
CASA 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

18/08/2022  

x Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco |  Textos Diversos  

x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional  
Desenvolvimento da aula:  

 

 Dividir a turma em trios, onde cada um deverá escolher um estado 
brasileiro e um local que seja referência de patrimônio material/cultural. 
No caderno, fazer a conceituação de patrimônio, conforme ficha 3. 

 Distinguir quais são os tipos de patrimônio e conceituá-los no caderno. 

 Depois os trios irão apresentar suas pesquisas para os demais alunos 
fazendo suas observações sobre o mesmo. 

 
 

25/08/2022 

 
 

 Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco | x Textos Diversos  

x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional 

Visitação aos pontos turísticos de Campo Grande. Caso não seja possível, em 
trios desenvolver uma pesquisa e montar um folder de apresentação de 
Campo Grande. Apresentação do folder para próxima aula. 

UNIDADE TEMÁTICA 4 

TEMA INTEGRADOR FILMES E HISTÓRIA 

UNIDADE TEMÁTICA 
(Ficha material 

impresso) 
Fonte 4: DIFERENTES LEITURAS NAS CIÊNCIAS HUMANAS 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

 Perguntas que orientam a interpretação das fontes. 

 Habilidades para interpretar fontes diversas. 

 A preservação das fontes, com destaque para as digitais. 

HABILIDADES 
RELACIONADAS ÀS 

COMPETÊNCIAS 
GERAIS  

(Itinerários Formativos) 

Competência de área 1 – Compreender os elementos culturais que constituem as 

identidades 

HABILIDADES DOS 
ITINERÁRIOS 

H1 – Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de 
aspectos da cultura. 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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FORMATIVOS 
(Eixos Estruturantes)  

H2 – Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. 
H3 – Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. 
H4 – Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado 
aspecto da cultura. 
H5 – Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural 
e artístico em diferentes sociedades. 

SEMANA DE 
AULA 

TAREFA PARA 
CASA 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

01/09/2022 Preparação para a 
comemoração do 
bicentenário da 

Independência do 
Brasil 

x Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco | x Textos Diversos  

x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional  

Preparação da comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil. 
Essa atividade será definida juntamente com os alunos. 
DESAFIO DO BIMESTRE (0 a 10) será preparar a feira cultural 200 anos de 
Independência. 
 

08/09/2022   Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco | x Textos Diversos  

x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional 

 
Culminância da comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil 

16/09/2022 Fazer os 
exercícios da 
Ficha 4, do 

caderno 
Aprofundamento 

em História. 
 
 

 Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco | x Textos Diversos  

x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional  
Desenvolvimento da aula 

Em roda, os alunos irão responder a pergunta: Como os filmes 

marcam e chamam a atenção para a história? 

o Os alunos irão formar quartetos e irão escolher um filme ou documentário 

que contam a história da Independência do Brasil. Depois irão escolher 

um ou dois trechos de filmes para análise. 

o Na próxima aula os quartetos irão expor suas impressões por meio de 

Powerpoint/Canwa, etc. 

 

23/09/2022 Fazer os 
exercícios da 
Ficha 4, do 

caderno 
Aprofundamento 

em História. 
 

x Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos  

 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional 

Continuação das apresentações 

30/09/2022  x Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos  

 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |   Atividades Portal CPBEducacional  

Encerramento do 1º Bimestre 

 
 

https://www.google.com/search?q=cac%2Bleblom&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR880BR880&oq=cac%2Bleblom&aqs=chrome..69i57j0.2838j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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