
     Colégio Adventista de Porto Alegre 

Sistemática de Avaliações do 1º Bimestre – Turma 64 

• Pedimos que acompanhem rigorosamente estas datas enviadas, pois são os nossos instrumentos de 

avaliação mais importantes do bimestre. 
• Fiquem atentos quanto aos atrasos e faltas. 
• Alunos que faltarem provas, só poderão fazê-las mediante atestado médico ou pagamento da taxa.   
• Pedimos que procurem imediatamente a Orientação Educacional para o agendamento das mesmas. 
• Trabalhos não serão aceitos fora da data marcada. 

DISCIPLINA 

PROFESSOR 

DATA INSTRUMENTO 

AVALIATIVO 
PESO CONTEÚDOS 

CRITÉRIOS 

ARTE 

Karen 

Durante o 

bimestre 

Trabalhos 4,0 

6,0 

10,0 

• Desenho e conceito de paisagem sonora. 

• Desenho e característica do pontilhismo. 

• Trabalho com misturas de cores e 

conceitos de cores primárias, secundárias e 

terciárias. 

CIÊNCIAS 

Gisele 

03/03 Trabalho  5,0 • Tabela periódica  

• Descrição: Cada aluno receberá na aula do 

dia 20/02 um elemento da tabela periódica, 

por sorteio, em sala de aula. Tendo por 

base esse elemento, deverá elaborar um 

cartaz feito em cartolina (com letra 

legível) para apresentar em aula, contendo 

os seguintes itens: quem descobriu esse 

elemento, em que ano foi descoberto e 

aplicação no cotidiano ou na Ciência. Deve 

conter ilustrações para que ele fique mais 

atrativo. O aluno deverá apresentar seu 

cartaz para a turma. 

• 2,0: cartaz contendo os 4 itens 

mencionados na descrição: quem descobriu, 

ano, aplicação e ilustração. 

• 2,0: apresentação em aula (clareza na 

oralidade e postura adequada). 

• 1,0: cartaz bem construído, caprichado e 

legível. 

12/03 Prova  10,0 • Capítulo 1 (tópicos 2 e 3) e Capítulo 2 (menos 

o tópico 2) 

19/03 

 

 

Trabalho 

 

 

5,0 • Minidicionário 

• Descrição: Construir um minidicionário com 

os 20 termos passados no caderno no dia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova  

13/03. Os termos deverão ser colocados 

em ordem alfabética e estar acompanhados 

de sua significação. Utilize o livro didático 

para construir seu minidicionário. 

• O trabalho deverá ser elaborado em folha 

pautada e escrito à mão com caneta azul ou 

preta, podendo utilizar caneta colorida 

apenas para destacar os termos.  

• Cada termo deverá apresentar ilustração. 

• Apresentar capa. 

• 0,5: capa. 

• 2,0: os 20 termos com seus significados de 

acordo com o livro. 

• 2,0: ilustração de cada termo. 

• 0,5:  termos em ordem alfabética e 

capricho. 

• Capítulo 3 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Luís 

Durante o 

bimestre 

Atividade 10,0 • Participação e conduta diária 

Durante o 

bimestre 

Atividade 

 

10,0 • Testes físicos 

ENSINO 

RELIGIOSO 

Lucas 

25/03 Trabalho 10,0 • Trabalho escrito que deverá ser baseado 

no capítulo 7 do livro “Os Escolhidos”. 

Discorrer em duas páginas os pontos 

importantes a serem destacados na 

narrativa da história de Noé e qual a 

aplicação desta história no contexto atual. 

09/04 Trabalho 10,0 • Trabalho em grupo, onde serão divididos 

eventos que aconteceram na vida de Abraão 

e realizar uma apresentação (seminário, 

encenação etc.) sobre esta parte, aplicando 

os conceitos desse evento ao contexto atual. 

23/04 Atividade 10,0 • Estudo dirigido com perguntas extraídas do 

conteúdo apresentado no bimestre - Livro 

capítulos 1 a 4 e anotações do caderno.  

• Permitido consulta no material pessoal. 

 

 

 

 

 

  



GEOGRAFIA 

Luciane 

06/03 
Trabalho de classe 

4,0 • Capítulo 1 - Pesquisa sobre a biografia de um 

geógrafo 

10/03 
Avaliação com 

consulta 

6,0 • Capítulo 2 - Os Povos Originários e a 

Construção do Espaço Geográfico 

• Consulta no material pessoal do aluno. 

01/04 
Prova 

10,0 • Capítulo 3 – Origem da Terra 

HISTÓRIA 

Andrey 

Durante o 

bimestre 

(em aula)  

Seminário  

5,0 •   Parte escrita do Seminário do Capítulo 2                                                                                                                                   

16/03 a 

20/03  

 

Seminário  

5,0 • Apresentação do Seminário do Capítulo 2 

01/04 
Prova    

10,0 • Capítulos 2 e 3 

 

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

INGLÊS 

Carolina 

10/03 Trabalho 5,0 • Listening sobre “Commands” 

31/03 Trabalho 5,0 • Frases com informações pessoais. 

• Trabalho individual para fazer em casa. 

31/03 Prova 10,0 • Informações pessoais/Pronomes pessoais/ 

Adjetivos possessivos/Verbo to be 

 

 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Bertha  

 

 

 

 

 

05/03 Paradidático 3,0 • Além da magia 

13/03 Prova 10,0 • Tipos de linguagem/Língua e fala/Classes de 

palavras/Unidade 1 

03/04 Prova 10,0 • Substantivos/Adjetivos/Pronomes/ 

Conhecendo as nacionalidades/Uso de mas e 

mais/Unidade 1 

16/04 Paradidático 3,0 • Promessa malfeita 

Durante o 

bimestre 

Produção Textual 

 

2,0 

2,0 

• Relato biográfico 

• Diário de viagem 

 

 

 

 

 

 



Data das recuperações  Disciplinas 
22/04 Português e Inglês 

23/04 História e Arte 

24/04 Matemática  

28/04 Geografia e Ciências 

• As recuperações acontecerão sempre nas duas primeiras aulas. 

• O conteúdo é bimestral, que foi trabalhado nas demais avaliações 

(Provas, trabalhos, exercícios avaliativos, paradidáticos). 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Aroldo César 

09/03 Prova 10,0 • Números 

• Estudar pelas anotações feitas no caderno, 

apostila. 

30/03 Prova 10,0 • Números 

• Estudar pelas anotações feitas no caderno, 

apostila. 

Durante o 

bimestre 

Trabalho 

 

Atividade 

5,0 

 

5,0 

• Lista de exercícios  

• Atividades no LABIN, utilizando softwares, 

jogos, office etc. 


