
Cronograma de
Atividades Avaliativas

TURMAS:  1º EM A, B
BIMESTRE: 2º         ANO: 2022

Santos, 05 de maio de 2022

Srs. Pais e Responsáveis,

Solicitamos a atenção dos senhores às informações abaixo referente aos critérios avaliativos para o 2º bimestre

● Data final para Atividade avaliativa 1: 16 a 20/05. Abaixo encontram-se as datas e os conteúdos a

serem estudados

● Data final para Atividade avaliativa 2: 08, 09, 13 a 15/06. Abaixo encontram-se as datas e os

conteúdos a serem estudados.

● Data da Recuperação Única: 22 a 27/06- Os conteúdos serão os mesmos trabalhados nas Avaliações 1

e 2.

ATENÇÃO: Na semana de Recuperação, os alunos que não estão de Recuperação sairão mais cedo,

às 11h15. Os alunos em recuperação permanecerão no Colégio até o seu horário final de

aulas.

● Itinerários Formativos: Todas as atividades do Itinerário Formativo comporão a nota do bimestre do

aluno, sendo de igual modo importante para sua aprovação ao final do ano letivo.

● As Recuperações dos Itinerários Formativos serão administradas dentro do processo de atividades

diárias de acordo com a proposta do professor no cronograma de atividades.

Recomenda-se ao aluno que não deixe de cumprir nenhumas das atividades propostas pelos professores, a ausência
das atividades acarretará média baixa no bimestre.

● Simulado: O simulado ENEM INTERATIVO IMAGINIE realizado em 05 e 06 de abril contará

como até 1.0  (ponto) bônus no 2°bimestre, de acordo com a porcentagem de acertos.

Obs.: Teremos aulas normalmente na semana de avaliações, os alunos terão o período

oposto para realizar as avaliações, lembrando que cada disciplina tem seu dia específico para

acontecer. Fique atento ao cronograma de avaliação e mensagens enviadas pela Orientação

Educacional pelo WhatsApp 3257-1825.

ATIVIDADES AVALIATIVAS 1 e  2

Disciplinas Datas Recuperação
Português Av1 :16/05

Av2: 08/06
22/06



Matematica / Inglês Av1: 17/05
Av2:09/06

23/06

Quimica/ História Av1:18/05
Av2:13/06

24/06

Geografia/ Física Av1:19/05
Av2:14/06

27/06

Biologia / Ensino Religioso Av1:20/05
Av2:15/06

27/06

Educação física AV1:23 a 27/05
AV2:16 a 20/06

22 a 27/06 – em aula
com o professor

Arte AV1:23  a 27/05
AV2:15 a 21/06

22 a 27/06 – em aula
com o professor

EDUCAÇÃO FÍSICA

PROD .1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

23 a 27/05

5.0 ESPORTE PARALÍMPICO

(APRESENTAÇÃO DA
HISTÓRIA E REGRAS)

Os alunos estarão desenvolvendo um

trabalho em POWERPOINT com o tema

mencionado, o mesmo será em grupo e

apresentado em sala de aula

Mínimo de 10 slides

Conter imagens do tema NO TRABALHO

Será enviado pelo E-CLASS

AV2

16 a 20/06 10.0 Prova Prática Esta atividade será realizada durante nossas

aulas no decorrer desta semana

Atividades desenvolvidas no decorrer do
bimestre (funcional).

Participação

No decorrer
do bimestre 5.0 Vôlei, basquete e funcional Participação durante as aulas

RECURSOS
E-Class* – Atividades postadas no portal toda semana

- Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações
*AULAS PRESENCIAIS



ARTE

PR
OD

.

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Semana de
23 a 27/05

10.0
Idade antiga

Com base na Lei da Frontalidade, elabore
um desenho de um(a) deus(a). Crie um

nome e a sua representação (significado)
para a sociedade egípcia.

Material: lápis de escrever, borracha,
apontador, lápis de cor, e/ou giz de cera,

e/ou canetinha.

AV
2

Semana de
15 a 21/06

10.0 Idade Antiga
Complete a cruzadinha sobre Egito, Fenícia,

Hebreus, Persas e Grécia.

RE
CU
RS
OS

Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações

LÍNGUA PORTUGUESA ( GRAMÁTICA E LITERATURA)

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

16/05
10,0

Trovadorismo; Humanismo;
Formação de Palavras. Avaliação Presencial

AV2 08/06 10,0
Classicismo; Quinhentismo; Classes
Gramaticais. Avaliação Presencial



PRODUTI
VIDADE

Até
27/05

5,0
Paradidático FUVEST: Poemas
Escolhidos - Gregório de Matos

Releitura do livro em forma de desenhos:
Semana de Arte Moderna
(Folha A3 - Canson/em paisagem, colorido

ou preto e branco e com margem de 3cm/
20 poemas no mínimo: 1 desenho em cada
página e por poema/ grupo: máximo 6
alunos/ estrutura: capa - contra capa -
análise do livro - releitura em desenhos/
sem rasuras e erros ortográficos/ cada
desenho deverá conter o título do poema/
ao final, encadernar o trabalho - frente
transparente.)
A professora irá trabalhar e detalhar o
trabalho em aula.

PRODUTI
VIDADE

Ao
decorrer

do
bimestre

5,0
conteúdo trabalhado durante o
Bimestre- Apostila e Caderno.

Atividades diárias no caderno, folhas de
atividades e apostila. A professora vistará as
produtividades periodicamente, não sendo
permitida a entrega das atividades ao final
do bimestre. As atividades devem ser feitas
durante as aulas e/ou em casa de acordo
com as datas e propostas estipuladas
durante as aulas. Aluno sem visto: nota
igual a zero.

MATEMÁTICA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

17/05 10
Função inversa/ Função
Composta/ Função Afim/ Gráficos

Atividade Avaliativa feita em sala, todas as
questões precisam ter os cálculos para
serem validadas.

AV2 09/06 10 Funções/ Gráficos / Estatística
Atividade Avaliativa feita em sala, todas as
questões precisam ter os cálculos para
serem validadas.

PRODUTI
VIDADE

10
Lista de exercícios/ Apostilas /
Produtividade na classe.

As atividades e apostila serão vistadas ao
decorrer do bimestre.

RECURSO
S

- Aulas remotas e presenciais: Explicação de conteúdo, dúvidas, exercícios e correção dos exercícios.



QUÍMICA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

18/05
10.0

Av1, será feita em duas etapas.
Primeira parte, uma atividade em
sala de  aula e em dupla, podendo
ser até em trio. A data será definida
pelo professor, antes da data prevista
da Av1.
Os avisos serão colocados no eclass.
Conteúdos, tabela periódica e
propriedades aperiódicas.

Atividade avaliativa, valor 5,0.
Av1, valor 5,0. totalizando 10,0
pontos.
Conteúdos, tabela periódica e
propriedades Aperiódicas.

AV2 13/06 10,0 ligações químicas.
Avaliação valor 10,0 . Ligações
químicas

PRODUT.

Na
semana
do dia 20
a 24 de
junho

10,0 Atividades da apostila
Conteúdos estudados da
apostila 2.

RECURSOS
Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e
orientações

HISTÓRIA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

18/05
10,0

Módulo 01: Os Romanos na
Antiguidade

Módulo 02: Islâmismo

Avaliação Presencial
10 questões, sendo 09 de respostas

optativas e 01 descritiva.

AV2 20 à 24/06 10,0

Temas propostos:
O legado do Império

Romano
O Mundo Islâmico
Sociedade Feudal

Nascimento da Burguesia

ENGENHOCAS: exposição de ideias e
invenções históricas

Reunidos em grupos de até 06 pessoas, os
alunos realizarão a exposição com o

objetivo de demonstrar o conhecimento
adquirido interagindo com outros grupos
de estudo.  Entre os temas propostos a

escolha será realizada pelo grupo.
A exposição consiste numa maquete

referente ao tema escolhido e apresentação



oral, explicando fatos e contextos
históricos.

PRODUTI
VDADE

13/06 10,0

Os Romanos na Antiguidade
Bárbaros, Bizantinos e

Islâmicos
Sociedade Feudal

Sociedade Burguesa

Atividades dos módulos 01, 02, 03, 04

RECURSO
S

- aulas híbridas: “presencial online”
- livro didático
- recursos investigativos: vídeos, reportagens, documentários
- crítica construtiva relacionando o tempo histórico estudado om o contemporâneo

GEOGRAFIA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

19/05 10,0
Módulo 1 Processos

Geomorfológicos Avaliação Presencial

AV2 14/06 10,0 Módulo-2 Climatologia Avaliação Presencial

PRODU
TIVIDA

DE

No
decorrer

do
bimestre
até o dia
23/06/22

Último
dia.

10,0

Os módulos: Processos
Geomorfológicos - Climatologia -

Vegetação .

A produtividade será composta de 1
lista de

Exercícios =6,0 CPB/PROVAS + 2,0
participação + 2,0 tarefa de
classe/casa =10,0
A  produtividade será composta de

1 lista de
Exercícios =6,0 CPB/PROVAS + 2,0
participação + 2,0 tarefa de
classe/casa =10,0
*Tarefas de casa deverão ser
encaminhadas via E-Class.

RECUR
SOS

- aulas híbridas: “presencial online”
- livro didático
- recursos investigativos: vídeos, reportagens, documentários
- crítica construtiva relacionando o tempo histórico estudado om o contemporâneo



FÍSICA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

19/05 10
Cinemática vetorial e projéteis

módulo 1
AVALIAÇÃO PRESENCIAL

AV2 14/06 10
Movimento circular

módulo 2 e 3
AVALIAÇÃO PRESENCIAL

PRODUTIVI
DADE

No
decorrer

do
bimestre

10

Listas 1 vetores
Lista 2 projéteis

Lista 3 Movimento circular
apostila e laboratório

A  produtividade será
composta de 3 listas de

Exercícios =6,0 (2,0 cada)
Apostila=2,0

Laboratório = 2,0
*Tarefas de casa, datas de
entrega de trabalhos serão

informadas na sala de aula e
via E-Class.

RECURSOS

- aulas híbridas: “presencial online”
- livro didático
- recursos investigativos: vídeos, reportagens, documentários
- crítica construtiva relacionando o tempo histórico estudado com  o contemporâneo

ENSINO RELIGIOSO

PRO
D .1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

13/05 a
20/05

7,0:
trabalho em

grupo

3,0:
atividades
da apostila

Módulo 01: Seção 1 e 2

Trabalho em grupo (7,0): os alunos deverão
realizar um trabalho em duas etapas.
Etapa 1: Pesquisa sobre um grupo social da
época de Jesus, utilizando no mínimo duas
fontes, com, no máximo, uma página de
escrita (base: p. 3, módulo 01).
Etapa 2: elaboração de um desenho que
represente alguma história do grupo social
escolhido pelo grupo (disponibilizado pelo
professor no E-class) e apresentação do
mesmo. O desenho será feito em uma
cartolina.  Será avaliado: capricho,
criatividade, coesão com a história bíblica
escolhida, empenho dos integrantes no
processo de produção do trabalho.
Atividades da apostila (3,0).



Av2 15/06 10,0 Módulo 02: Seção 1 e 2

Avaliação no CPB Prova com 10 questões
(objetivas e dissertativas) (10,0): avaliação
presencial, individual e sem consulta a ser
realizada na semana de avaliações. Para
esta prova, o aluno poderá, caso escolha,
produzir um relatório das explicações dadas
pelo professor em sala sobre o conteúdo.
Esse relatório deverá ser realizado em sala
de aula, durante a explicação, manuscrito.
Uma semana antes da avaliação, o
professor dará um visto nos relatórios dos
alunos que escolheram produzir. Este
relatório, individual e intransferível,
quando vistado, poderá ser utilizado como
fonte de consulta na prova e, caso entregue
juntamente com a mesma, acrescentará um
ponto a mais na avaliação. Relatórios não
vistados não poderão ser utilizados como
consulta. Caso contrário, a avaliação poderá
ser anulada.

REC
URS
OS

Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações



PROJETO DE VIDA

PROJE
TO 1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Data final

17/05
1EMB

18/05
1EMA

10.0

Trilha 4 - De frente ao espelho

Trilha 5 - Encontro com o outro

Trilha 6 - O meu lugar no
mundo

Produtividades: Atividades em sala de aula
(textos, anotações e relatórios no fichário),

tarefas para casa (trabalhos, leituras,
pesquisas, exercícios e relatórios), realização
de exercícios do material didático ao longo

do bimestre.

Todas as atividades propostas serão vistadas
pelo professor presencialmente ou via

E-class para o aluno receber a pontuação.

PROJE
TO 2

Data final

14/06
1EMB

15/06
1EMA

10.0

Trilha 7 - Laços humanos

Trilha 8 - O melhor de mim

Apresentação do Portfólio
completo e organizado com
todas as atividades produzidas
ao longo do bimestre.

Produtividades: Atividades em sala de aula
(textos, anotações e relatórios no fichário),

tarefas para casa (trabalhos, leituras,
pesquisas, exercícios e relatórios), realização
de exercícios do material didático ao longo

do bimestre.

Todas as atividades propostas serão vistadas
pelo professor presencialmente ou via

E-class para o aluno receber a pontuação.

Extra

25/05

22/06 7.0

Projeto 1 (Trilha 4, 5 e 6)

Projeto 2 (Trilhas 7 e 8 e
Portfólio)

Reapresentação das atividades solicitadas
anteriormente nos Projetos 1 e 2. Deverá ser

enviada por E-class, em arquivo único, no
formato de documento digital PDF.

RECUR
SOS

Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações



INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA

PROJE
TO 1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Data final
20/05 10.0 Estatística

Atividades e apostila.
Pesquisa de opinião/ coleta de dados. .

PROJE
TO 2

Data final
15/06 10.0 Estatística

Atividades e apostila.
Trabalho em grupo para pesquisa de

opinião.
Apresentação dos dados coletados.

Extra

No
decorrer do
bimestre 10,0

Proposta de recuperação
no decorrer das aulas

Atividade avaliativa feita em classe sobre
estatística.

RECURS
OS

Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações

ARGUMENTAÇÃO

REDAÇÃO
01

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

09 a 13/05
10.0

Projeto de texto/Gênero
Consumo e consciência
ambiental

“O lixo e os seus Impactos no Meio
Ambiente.”

PLATAFORMA IMAGINIE

REDAÇÃO 02 16 a 20/05 10.0
Projeto de texto/Gênero

Propaganda/Análise
linguagem semiótica

“A Importância da Cultura Digital no
Mercado de Trabalho.”

PLATAFORMA IMAGINIE

REDAÇÃO 03

20 a 27/05

10
Estrutura de texto opinativo
Marcas de pessoalidade e

impessoalidade

“Debate sobre os zoológicos: Ambiente de
Preservação ou de Desrespeito aos

Animais?”
PLATAFORMA IMAGINIE

REDAÇÃO
04

Data final
15/06 10

Gênero Textual
Réplica/Definição/Adjetivos

mobilizadores
Consumismo X Consciência Ambiental

Produtividad
e

No
decorrer
do
bimestre

10

● (Ilha das Flores)
● Argumentação em

vídeo minuto -
Propaganda Política

● Elaborando Enquete

● Trajetória do Objeto
● Produção vídeo/minuto
● Produção Enquete
● Debate



● Debate

RECURSOS
Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações

APROFUNDAMENTO EM LINGUA INGLESA - PROF. DANIEL GASPAR

PROJETO 1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Data final
20/05 10.0

Question words; simple past;
past continuous; used to

Prova individual e sem consulta.

PROJETO 2
Data final
15/06 10.0

Possessive adjectives and
possessive pronouns;

possessive nouns and genitive
case; reflexive pronouns

Prova individual e sem consulta

PRODUTIVID
ADE

No
decorrer
do
bimestre

10,0
Exercícios realizados nos livros

e cadernos ao longo do
bimestre.

Visto nos livros e cadernos nas

atividades feitas ao longo do

bimestre. Atividades enviadas para

serem realizadas em casa a fim de

fixar o conteúdo e tarefas feitas em

sala de aula.

Extra

No
decorrer
do
bimestre

10,0
Proposta de recuperação

no decorrer das aulas

Lista de exercícios



APROFUNDAMENTO - BIOLOGIA

PROJETO 1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Data final
20/05 10.0

- O TRABALHO DO
BIÓLOGO
- EXPERIMENTOS
E RESULTADOS

FICHAS 5 E 6
ATIVIDADES EXTRAS

PROJETO 2
Data final
15/06 10.0

- CONDUTA ÉTICA NOS
EXPERIMENTOS

- EFEITO PLACEBO

FICHAS 7 E 8
ATIVIDADES EXTRAS

Extra

No
decorrer
do
bimestre

10,0

Proposta de
recuperação no

decorrer das aulas

Entregas da fichas pendentes
5, 6, 7 e 8

RECURSOS Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações

APROFUNDAMENTO - QUÍMICA

PROJETO 1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Data final
20/05 10.0 Fichas 05 e 06 Atividade em sala de aula

PROJETO 2 Data final
15/06

10.0 Ficha 07 Atividade em sala de aula

Extra

No
decorrer
do
bimestre

10,0
Ficha 08  + Fichas
pendentes

Atividade em sala de aula

RECURSOS Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações



APROFUNDAMENTO -  FÍSICA
PR
OJ
ET
O
1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Data final
20/05 10.0

Movimento Variado - Carrinho
movido a bexiga

Fichas 3 e 4

Construção do carrinho
relatório da experiência com cálculos

PR
OJ
ET
O
2

Data final
15/06 10.0

Projéteis
Catapulta de lançamento

oblíquo
Fichas 5,6,7 e 8

Construção catapulta
fichas de lançamento horizontal e oblíquo

Ext
ra

No
decorrer do
bimestre

23/06/22
Último dia.

10,0
Proposta de recuperação

no decorrer das aulas

Entregar as atividades solicitadas ao longo
do bimestre

RE
CU
RS
OS

Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações

APROFUNDAMENTO -  HISTÓRIA
PR
OJ
ET
O
1

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

No
decorrer do

bimestre
10.0

O que motiva a pesquisa histórica?
Os passos iniciais para um projeto

de pesquisa
Exposição em sala de aula

PR
OJ
ET
O
2

No
decorrer do

bimestre 10.0
As pesquisas de ciências humanas
na internet
História e perspectivas profissionais

Exposição em sala de aula

Ext
ra

No
decorrer do

bimestre
10,0

Aprendizado e percepção da
pesquisa histórica.

Exercícios das fichas 05, 06, 07, 08

RE
CU
RS
OS

Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações



APROFUNDAMENTO -  GEOGRAFIA
PR
OJ
ET
O
1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Data final
20/05 10.0 Fichas 7

Atividade de verificação de aprendizagem
deverão ser encaminhadas via E-Class

PR
OJ
ET
O
2

Data final
15/06 10.0 Fichas 8

Atividades de verificação de aprendizagem
deverão ser encaminhadas via E -Class

Ext
ra

No decorrer
do bimestre

até o dia
23/06/22

Último dia.

10,0
Proposta de recuperação

no decorrer das aulas

Entregar as atividades solicitadas ao longo
do bimestre

RE
CU
RS
OS

Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações

APROFUNDAMENTO -  DEBATES CONTEMPORÂNEOS

PR
OJ
ET
O
1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Data final
20/05

10.0

Investigação Científica e
debates contemporâneos
Processos Criativos e debates
contemporâneos

-Debates realizados no decorrer das aulas
Conceitos de esquerda e direita na

Revolução Francesa até os dias atuais.
-Resolução de uma situação-problema. Cada

equipe deverá apresentar propostas de
intervenção no âmbito da política, cultura,

ética e economia.

PR
OJ
ET
O
2

Data final
15/06

10.0
Empreendedorismo e debates
contemporâneos
Mediação e Intervenção

-Debates realizados no decorrer das aulas
O mundo pós-moderno permite que tudo e

todos sejam questionados?
- Apresentar a construção de um

projeto a ser aplicado na escola, no
âmbito político, social,cultural e

ambiental.

Ext
ra

No
decorrer do
bimestre

10,0
Proposta de recuperação

no decorrer das aulas
Atividade avaliativa no CPB/PROVA.
Atividades do livro.



RE
CU
RS
OS

Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações


