
DATA DISCIPLINA CONTEÚDO - AV2

PORTUGUÊS
Emprego dos porquês; Ortografia; Acentuação gráfica

(apostila 2, pp 47 a 62)

GEOGRAFIA Climatologia – módulo2 – páginas: 18 a 32

QUÍMICA

Módulo 4 Ligações químicas

Módulo 5 Polaridade e interações moleculares

(págs. 42 a 66) 

INGLÊS

Módulo 2

- Simple Past pg. 4

- Past Continuous pg. 6

MATEMÁTICA Função Quadrática (Mód 2 – pp 17 à 35)

LITERATURA Quinhentismo. Apostila 2, módulo 2, págs. 17 a 28.

BIOLOGIA Citologia II Organelas Citoplasmáticas  – módulo 4, ap. 2 p. 41 a 54  

REDAÇÃO Textualidade e produção de sentidos (coerência e coesão). Apostila 2, módulo 1, págs. 2 a 20.

FÍSICA Lançamento oblíquo (Módulo 2, p. 27 e 30 a 35, apostila 2). Lançamento horizontal (Módulo 1, p. 22 e 30 a 35, apostila 2)

HISTÓRIA
Bárbaros, Bizantinos e Feudalismo na Europa.  Pg. 26 a 31 e 39 a 42.

Módulos 3 e 5.

AT ESPANHOL

Módulo 3 : Presente de Indicativos verbos Regulares e Irregulares, Verbos Reflaxivos ( p. 27-29 )

Módulo 4 : Cambios Vocalicos y Formas Personales del Verbo 

 (p. 36 e 37 )

AT SOCIOLOGIA
Módulo 3 – As bases do pensamento sociológico

Páginas 20 a 24

AT FILOSOFIA
Módulo 3 – Filosofia pré-socrática

Páginas 17 a 26

AT ARTES
Renascimento: Releitura Monalisa. Critérios de correção: Não fugiu do tema proposto (2,5), Fez um trabalho simétrico (2,5), 

Entregou o trabalho sem rasuras (sujo, rasgado, amassado, faltando pedaço, sem pintar, etc) (5,0).

Ed. Física             

Profº Felipe Prova prática, sistema tático 6x0 defensivo e transição para ofensivo 5x1. (10,0)

Ed. Física             

Profª Carol

PALESTRA SOBRE DIETAS E SUPLEMENTAÇÃO - ATIVIDADE EM GRUPO: ANALISE DE CASOS DE MUDANÇA DE HÁBITOS ALIMENTARES 

(EM GRUPO).

Nas disciplinas abaixo haverá atividades avaliativas no decorrer do bimestre durante as aulas.

2º BIMESTRE 2019 -  1º ANO B - ENSINO MÉDIO

O aluno que faltar no dia da avaliação, deverá fazer o requerimento para realizar a avaliação substitutiva, pagar a taxa de R$ 40,00 na tesouraria ou apresentar 

atestado médico ao SOE. 

SUBSTITUTIVA: 12/06/19  -  Data limite para apresentação de atestado médico e único dia para pagamento  10/06/19. Caso não seja efetuado o pagamento ou 

apresentado o atestado médico até a data acima, o aluno será encaminhado automaticamente para a recuperação.
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03/06/19

04/06/19

05/06/19

06/06/19

07/06/19

A PRODUTIVIDADE DUDOW SERÁ MEDIDA SEMANALMENTE 
                              Paradidático do bimestre: "Jogada de craque" - Helbert Roger Almeida, CPB.

AT ENSINO 

RELIGIOSO

CAMPANHA PUBLICITÁRIA SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE

Critérios de avaliação: Abordagem clara do tema proposto (5.0), Criatividade (3.0), Estética (2.0).

Este cronograma contempla as disciplinas com datas das avaliações bimestrais e será seguido rigorosamente. As avaliações acontecerão no período regular às aulas.

Fique atento à rotina escolar do seu (sua) filho (a). Posturas como o uso do uniforme completo, o não manuseio de celulares e eletrônicos dentro da sala de aula, principalmente 

durante as avaliações, a pontualidade e o porte de seu material escolar, facilitam o processo de avaliação, e proporcionam o alcance dos objetivos propostos.

03/06/19

04/06/19

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES

Colégio Adventista de Diadema
Rua Manoel da Nóbrega, 400 - Centro - Diadema Tel. 4099-6800 

diadema@ucb.org.br

05/06/19

06/06/19
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Ed. Física

 Profº Felipe - Regulamentar regra(3,0) -Descrever 6 regras diferentes para o handebol, em folha própria de caderno. Conduta esportiva (2,0) -Boa 

conduta com os colegas de classe durante as aulas e jogos. Execução do jogo regrado (1,0) -Se preocupar e seguir regras durante atividade. Conceitos 

dos esportes de invasão (1,0) - Demonstrar durante as atividades as ações defensivas e ofensivas. Importância da atividade física	(3,0) - Atividade 

teórica realizada em aula: relatório da palestra, conter três informações sobre atividade física. (mínimo 10 linhas).

Tarefa de Casa (3,0) - Atividades do módulo 3 e 4. Rumo ao Enem (3,0) -Tarefa diária da plataforma Dudow. Reflexões (3,0) - Verificação no Caderno. 

Atividade em sala (1,0) - Atividade Avaliativa.  . Simulado (1,0).

PRODUTIVIDADE (10,0) - A CADA AULA OS ALUNOS SERÃO AVALIADOS DE ACORDO COM O COMPROMETIMENTO DELE COM A AULA, LEVANDO EM 

CONTA SE ELE ESTÁ PARTICIPANDO DE FORMA ATIVA E SE ENVOLVENDO COM A ATIVIDADE PROPOSTA. ASPECTOS ATITUDINAIS, ASSIDUIDADE, SE ESTÁ 

FAZENDO A ATIVIDADE ATIVAMENTE OU SE RECUSA A PARTICIPAR, SÃO ITENS QUE ESTÃO SENDO AVALIADOS.

Tarefa de Casa (3,0) - Exercícios da apostila – pp. 47 a 62 (correção coletiva). Rumo ao Enem (3,0) -Tarefa diária da plataforma Dudow. Atividade 

Avaliativa (4,0) - Significado das palavras II – Apostila I – Módulo 5 – pp  50 a 64. Critérios de correção: Correção individualizada feita pela professora 

com devolutiva para os alunos. Simulado (1,0).

TAREFA DE CASA (3,0). Rumo ao Enem (3,0). Paródia (4,0) - Paródia sobre o poema “Canção do Exílio”. Alterar o sentido original do poema, adaptando-o 

à realidade atual brasileira. A paródia deverá conter uma crítica sobre os problemas sociais no Brasil. Critérios de correção: O aluno deverá seguir a 

norma culta (2,0), usar a criatividade (1,0) e escrever com coerência e coesão (1,0). Simulado (1,0).

Tarefa de casa (3,0). Rumo ao Enem (3,0). Exercícios (2,0) - Exercícios de casa ou classe dados na apostila, caderno e em lista de exercícios. Critérios de 

correção: A correção será feita em sala de aula, coletivamente com visto individual no caderno ou livro. Pequeno experimento (1,0) - Filme 1: Produção 

de um filme com lançamento oblíquo, editado e legendado, com análise física em sala de aula. Critérios de correção: 1 - Abordagem teórica (0,25): Dados 

para a confecção do experimento. 2 – Elaboração, criatividade/material e proposta (0,25). 3 – Exposição do experimento (0,25). 5– Pontualidade na 

entrega (0,25). 6 – Fidelidade ao objetivo central (0,5). 7 – Apresentação (exposição oral) (0,5). Pequeno experimento (1,0) - Filme 2: Produção de um 

filme com lançamento horizontal, editado e legendado, com análise física em sala de aula. Critérios de correção: 1 - Abordagem teórica (0,25): Dados 

para a confecção do experimento.2 – Elaboração, criatividade/material e proposta (0,25). 3 – Exposição do experimento (0,25). 6– Pontualidade na 

entrega (0,25). 6 – Fidelidade ao objetivo central (0,5). 7 – Apresentação (exposição oral) (0,5). Simulado (1,0).

TAREFA DE CASA (3,0). Rumo ao Enem (3,0). Livro paradidático: Jogada de craque (4,0) - Atividade avaliativa com quatro questões sobre a leitura do 

livro paradidático. As questões serão dissertativas, valendo 1,0 ponto cada. Critérios de correção: O aluno deverá demonstrar uma compreensão ampla 

do enredo da história, respondendo de forma clara e objetiva às questões propostas pela atividade. Simulado (1,0).

Tarefa de Casa (3,0) - Atividades módulos 1, 2, 3 e 4. Rumo ao Enem (3,0) - Tarefa diária Dudow. Experiências e relatórios de Osmose (2,0) - Experiência 

de Osmose e produção de Relatório científico. Critérios de correção: Com título, objetivo, introdução, material e método (0,5); resultados, conclusão 

coerente e com informações corretas e bibliografia (0,5); Participação na experiência, uso de material adequado, análise de resultados e de informações, 

organização coerente do relatório com passo a passo e descrição de material e método (1,0). Recorte de Jornal ( 2,0) - Selecionar e analisar notícias a 

respeito de poluição ambiental, atmosférica, das águas e do solo,  elaborar conclusão com opinião pessoal e sugestões de possíveis soluções. Critérios de 

correção: Notícia relevante atual e com fonte (1,0); Conclusão com opinião pessoal, coerência na organização do material e na apresentação de opinião 

com clareza, objetividade e criatividade (1,0). Simulado (1,0).

TAREFA DE CASA (3,0). Rumo ao Enem (3,0). Port Fólio Vegetações (2,0) - Caracterizar as seguintes vegetações planeta Terra: Florestas, Savanas, 

campos, estepes, desertos e tundras.*Anexar Imagens para cada vegetação. Critérios de correção: capa: (0,5 ponto) / introdução: 

(1,0)/Desenvolvimento: (1,0) / conclusão:(1,0)/ Bibliografia: (0,5) Dicionário ilustrado e conceituado (2,0) - No almaço Ilustrar e conceituar as palavras: 

Permafrost, higrófilas, xerófilas, caducifólias, subcaducifólias, pere-Nifólias, aciculifoliadas, tropófilas, biomas, nutrientes, gramíneas.Simulado (1,0).

CRONOGRAMA DE PRODUTIVIDADE - 2º BIMESTRE 
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Tarefa de Casa (3,0). Rumo ao Enem (3,0).Lista de exercícios com o conteúdo do bimestre (4,0) -

Será feito em sala de aula, individualmente, com consulta ao próprio material. Critérios de correção: A pontuação se dá pelo número de acertos, 

seguindo os valores descritos para cada questão. Simulado (1,0).

Tarefa de Casa (3,0) - Atividades do módulo 3 e 4. Rumo ao Enem (3,0) -Tarefa diária da plataforma Dudow. Reflexões (3,0) - Verificação no Caderno. 

Atividade em sala (1,0) - Atividade Avaliativa.  . Simulado (1,0).

Tarefa de Casa (3,0). Rumo ao Enem (3,0). Organograma (4,0) - Monarquia e Republica Romana. Critérios de correção: (2.0) Coerência na disposição dos 

fatos e conexões dos mesmos, (1.0) Organização e estética da atividade, (1.0) Comprometimento com a data determinada da entrega. Simulado (1,0).

Tarefa de Casa (1,0). Rumo ao Enem (3,0). Atividade Avaliativa 1 (3,0) - módulo1 - Possessive adjectives and possessive pronouns pg. 4, Genitive Case 

pg. 6. Atividade Avaliativa 2 (3,0) - Módulo 2 - Simple Past pg. 4, Past Continuous pg. 6. Critérios de correção: Serão realizadas em Sala de Aula, 

individualmente. A pontuação se dará pelo número de acertos, descritos para cada questão. Simulado (1,0).

CONTEÚDO

Tarefa de casa/classe (3,0) - Exercícios de fixação e aprendizagem dos módulos 3 e 4 e exercícios no caderno.  Critérios de correção: De forma individual, 

a nota se dará através de tarefas concluídas em período proposto e em data agendada. Trabalho (7,0). Simulado (1,0).

Tarefa de casa (3,0) - Módulo 2 da apostila: Agentes Celestes. PESQUISAS BÍBLICAS (3,5) - o aluno deverá encontrar os versículos bíblicos sugeridos em 

sala de aula, pertinentes ao assunto do conteúdo Do módulo 2 da apostila, interpretar e descrever os princípios encontrados nos textos. Critérios de 

correção: As pesquisas bíblicas, serão conferidas diretamente no caderno com um visto do professor, em seguida, serão corrigidas pelo professor, de 

maneira coletiva em sala de aula. QUESTIONÁRIOS (3,5) - conjunto de questões que abordam documentários, textos e pesquisas relacionados ao 

conteúdo do livro didático. Critérios de correção: os questionários sugeridos em sala de aula, serão entregues ao professor para correção, e devolvido ao 

aluno para a ciência da nota.

TAREFA DE CASA (livro) (3,0) - Atividades diárias no livro e caderno. Atividade Avaliativa “Renascença” (2,0) - Desenho de abertura do 2º bimestre. 

Charge Engraçada (2,5) - Desenho engraçado sobre algum acontecimento atual. Op art (2,5) - Desenho com Ilusão de Ótica.

Tarefa de casa (3,0). Rumo ao Enem (3,0). Lista de exercícios de revisão AV1 (2,0). Lista de exercícios AV2 (2,0).O aluno receberá o ponto se fizer a 

atividade na data marcada. Critérios de correção: a correção é feita na lousa. Simulado (1,0).


