
 

 

 

 

Comunicado 183/2022                                               Curitiba, 11 de maio de 2022 
 

Assunto: Cronograma de Provas e Atividades de Aprendizagem  - 2º Bimestre –  1º Ano E.M 

 

Prezados Pais, Responsáveis e Alunos, 

 

Enviamos as orientações pedagógicas referentes ao 2º Bimestre/2022, nas quais encontram-se os instrumentos de 

avaliação que cada professor utilizará neste bimestre.    

Abaixo você observará os calendários com as semanas de provas. Nelas constarão apenas o nome da disciplina na 

qual haverá prova. Os detalhes das provas e demais atividades avaliativas estarão abaixo descritas separados por 

componentes curriculares (disciplina).  

 

Nas disciplinas com 2h/a ou menos, haverá:  

1 prova (PR) valendo 10,0 e atividades de aprendizagem (AV) totalizando 10,0 pontos.    

 

Nas disciplinas com 3h/a ou mais, haverá:  

2 provas (PR1 e PR2) valendo 10,0 cada e atividades de aprendizagem (AV) totalizando 10,0 pontos.  

 

Nas disciplinas de Ensino Religioso e Educação Física haverá:  

Atividades de aprendizagem (AV) totalizando 10,0 pontos.  

 

Semana de Provas 1 

Turmas 
16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

111 Química  Biologia  Física 

112 Química  Biologia  Física 

 

Semana de Provas Únicas 

Turmas 
23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

111 

 Língua Inglesa História 

 

Geografia 

Matemática 

Literatura 

Arte  

Língua 

Portuguesa 

112 

 Língua Inglesa 

Literatura 

 

História 

 

Geografia 

Matemática 

 

Arte  

Língua 

Portuguesa 

 

Semana de Provas 2 

Turmas 
06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

111 Química  Biologia  Física 

112 Química  Biologia  Física 

 

 Recuperação  

20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Matemática Física Biologia Língua Portuguesa Arte 

Argumentação Geografia Química Literatura Língua Inglesa 

História Educação Física    
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FORMAÇÃO GERAL BÁSICA 

 

Aprofundamento em Língua Inglesa. Prof. Stephan 

Data Descrição Valor 

29/03  AV1: Simulado 1º bimestre. 2,0 

05/04 e 07/04 AV2: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

24/05 PR: Prova - Conteúdo Old heroes and new heroes e Eureka módulos 1 e 2 da apostila. 10,0 

27/05 

 
AV3: Infográfico - Faça um Infográfico sobre um dos conteúdos dos módulos 1 ou 2 do 

bimestre.  

Entrega: Enviar o Infográfico em formato digital no e-class.  

O infográfico deverá conter uma forma gráfica para demonstrar um dos conteúdos dos 

módulos 1 ou módulo 2.  

Dica: Consulte o Guia de Trabalhos Escolares - Ensino Médio para maiores informações sobre 

infográfico.  

2,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV4: Tarefas diárias.  2,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV5: Participação em um dos clubes de inglês.  

A sala foi dividida em grupos denominados clubes sendo eles: Clube de Teatro, Clube de Poesia, 

Clube de Debates e Clube de Leitura. 

 

Cada aluno deverá produzir um relatório descrevendo:  

Sua participação em uma das atividades do clube; 

Descrever como foi a participação com os colegas;  

Como foi a interação como inglês; 

Quais dificuldades e como foi a experiência de entregar seu material em inglês seja uma peça 

de teatro em inglês, uma poesia, um debate ou a resenha de um livro.  

 

O relatório deve seguir o padrão de relatórios conforme Guia de Trabalhos Escolares do Ensino 

Médio páginas 20-23.   

2,0 

24/06 Recuperação: conteúdos abordados durante o bimestre.  10,0 

 

Arte Profª Nemesia 

Data Descrição Valor 

05/04 e 07/04 AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

111 e 112 - 20/05 AV2: ARTE GREGA. Desenhe um templo grego. Apresente, no desenho, as principais 

características da arquitetura grega, tais como tipos de colunas e frontão. Realize a atividade em 

folha sulfite (A4). 

3,0 

111 e 112 - 27/05 PR: Prova - Grécia e Roma. 10,0 

111 e 112 - 10/06 AV3: ARTE ROMANA. Pesquise e escreva, em folha de papel almaço, o legado da arte do 

Império Romano na Língua, na Literatura, nas Artes Plásticas, no Direito e outras áreas. 

3,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV4: Tarefas diárias.  2,0 

24/06 Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre. 10,0 

   

Biologia Profª Jane 

Data Descrição Valor 

05/04 e 07/04 AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

18/05 PR1: Prova 1 - Composição química dos seres vivos: água, sais minerais, carboidratos e lipídios, 

módulo 1 - páginas 2 – 13. 

10,0 

31/05 e 01/06 AV2: Maquete de célula - Fazer uma maquete de uma célula eucarionte, o material pode ser 

comestível, reciclável, isopor, etc. 

A maquete será produzida em grupos em sala de aula. 

6,0 



Os grupos serão organizados pela professora em aula.  

08/06 PR2: Prova 2 - Citologia, módulos 2 e 3 - páginas 24 - 55 10,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV3: Tarefas diárias. 2,0 

22/06 Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre. 10,0 

   

Educação Física. Prof. Ricardo 

Data Descrição Valor 

Ao longo do 

Bimestre 
AV1: Avaliação prática - Basquetebol. Durante o bimestre os alunos serão avaliados de acordo 

com o seu desenvolvimento, participação nas aulas e tarefas diárias solicitadas pelo professor. 

Considerando o processo de avaliação, o aprendizado sobre histórico, regras e fundamentos do 

esporte basquetebol. 

10,0 

21/06 Recuperação: Prova sobre o basquetebol. Histórico, Regras e Fundamentos. 10,0 

   

Física. Prof. Felipe 

Data Descrição Valor 

05/04 e 07/04 AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

20/05 PR1: Prova 1 - Vetores e Lançamentos.  10,0 

10/06 PR2: Prova 2 - Lançamentos e Movimento Circular.  10,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV2: Tarefas diárias. A cada semana o professor enviará tarefas da apostila e caderno e dará 

vistos pelas atividades realizadas.  

8,0 

21/06 Recuperação: Todo conteúdo do bimestre. 10,0 

   

Geografia. Prof. Cleyton 

Data Descrição Valor 

05/04 e 07/04 AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

16/05 a 19/05 AV2: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos: Módulo 1: "Processos 

geomorfológicos".  

3,0 

26/05  

 
PR: Prova - módulo 1, "Processos geomorfológicos"; módulo 2, "Climatologia".  10,0 

Entrega no dia: 

111 e 112 - 09/06  

 

AV3: Pesquisa, módulo 2: "Climatologia". 

 

Considere e pesquise os seguintes eixos de desenvolvimento: 

+ Fatores que explicam a diferença climática no planeta. 

+ Classificação dos climas. 

+ O que são os rios voadores? 

+ Os climas e a economia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

+ fazer em folha de almaço 

+ organização (Cabeçalho, título, nome, ...) 

+ desenvolvimento (quantidade de conteúdo produtivo) 

+ colocar fontes de pesquisa 

+ mínimo, duas folhas 

+ caneta azul ou preta. 

3,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV4: Tarefas diárias. 2,0 

21/06 Recuperação: Módulo 1, "Processos geomorfológicos; módulo 2, "Climatologia"; módulo 3, 

"Vegetação". 

10,0 

 



História. Profª. Larissa 

Data Descrição Valor 

05/04 e 07/04 AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

25/05 PR: Prova - Módulo 4: Os gregos antigos (apostila do 1º Bimestre). 10,0 

01/06 AV2: Relatório de visita ao Museu de Arte Indígena do Paraná (individual e em casa): 

Após a visita, o aluno deverá produzir um relatório no formato de texto digitado, conforme as 

normas da ABNT: 

- Capa (nome do colégio, nome do aluno, nome da professora, título “Relatório de visita ao 

Museu de Arte Indígena do Paraná – MAI” e data de entrega.  

- Introdução (mínimo 3 parágrafos – introduzir as informações apresentadas pelo museu; 

importância da preservação das comunidades indígenas e a valorização dos museus para a 

construção da história dos povos originários – os indígenas).  

- Desenvolvimento (mínimo 2 páginas – Obs: não é necessário escrever 

“DESENVOLVIMENTO”): 

• Apresentar brevemente a história do museu;  

• Descrever os elementos encontrados no museu;  

• Comentar sobre as divisões de cada sala;  

• Importância da preservação das comunidades indígenas;  

• Descrever as lutas que os indígenas passam para manterem suas raízes;  

• Relacionar o museu com a construção das histórias de cada povo originário.  

- Conclusão (mínimo 3 parágrafos – sua conclusão sobre a temática principal de seu relatório).  

- Referências bibliográficas: mínimo 2 sites de pesquisas para a construção de seu relatório.  

- Fonte: Arial / Tamanho da letra: 12 

 

Para os alunos que não forem ao museu, devem seguir as seguintes instruções: 

• Produzir um relatório (individual e em casa) no formato de texto digitado, conforme as 

normas da ABNT: 

- Capa (nome do colégio, nome do aluno, nome da professora, título “Relatório de visita ao 

Museu de Arte Indígena do Paraná – MAI” e data de entrega.  

- Introdução (mínimo 3 parágrafos – introduzir A história do museu; importância da 

preservação das comunidades indígenas e a valorização dos museus para a construção da 

história dos povos originários – os indígenas).  

- Desenvolvimento (mínimo 2 páginas – Obs: não é necessário escrever 

“DESENVOLVIMENTO”): 

• Apresentar brevemente a história do museu;  

• Acessar o site do museu: http://maimuseu.com.br/site/ e ir direito para a aba do “Acervo”. 

Escolher 2 peças do museu e procurar informações sobre a etnia, localidade e para que serve 

as peças que você escolheu. Escrever sobre elas e identificar através de fotos.  

• Importância da preservação das comunidades indígenas;  

• Descrever as lutas que os indígenas passam para manterem suas raízes;  

• Relacionar o museu com a construção das histórias de cada povo originário.  

- Conclusão (mínimo 3 parágrafos – sua conclusão sobre a temática principal de seu relatório).  

- Referências bibliográficas: mínimo 2 sites de pesquisas para a construção de seu relatório.  

- Fonte: Arial / Tamanho da letra: 12 

Todos devem entregar na data prevista.  

5,0 

02/06 AV3: Lista de exercícios (em dupla e na sala) sobre o módulo 1: os romanos na antiguidade 

(apostila do 2º Bimestre).  

Será entregue em sala, uma lista de exercícios sobre o conteúdo proposto para que a dupla 

consiga responder. SEM consulta ao material.  

3,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV4: Tarefas diárias. 2,0 

20/06 Recuperação: Mód 4: Os gregos antigos (apostila do 1º Bimestre) e módulo 1: os romanos na 

antiguidade (apostila do 2º Bimestre).  

10,0 

  



Língua Portuguesa. Profª Nair e Literatura. Profª Sulamita 

Data Descrição Valor 

05/04 e 07/04 AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

10/05 a 13/05 AV2: Literatura - Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos: Trovadorismo e 

Humanismo (módulo 1, pp. 58 a 75) e Paradidático: WHITE, Ellen G. O libertador. Tatuí, SP: 

Casa Publicadora Brasileira, 2016. 

Caps. 21 - 40 

3,0 

19/05 AV3: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos: homônimos, parônimos, 

ambiguidade, funções da linguagem e estrutura das palavras. O aluno terá 60 minutos para 

responder DEZ questões. A lista ficará disponível das 8h às 23h59.  

3,0 

20/05 AV4: Tarefa de Literatura realizar os exercícios da seção "Maratona de Literatura", Módulo 1 

exercícios 1 a 28, pp. 17-25 (postar foto no e-class até 06/05; Módulo 2 exercícios 29 a 46, pp. 

25-32 (postar foto no e-class até 20/05). 

1,0 

26/05 – 111 

24/05 - 112  

 

PR: Prova. Literatura. Classicismo e Quinhentismo (módulo 2, pp.77 a 95) e Paradidático: 

KACER, Kathy. A jornada da esperança: a saga do St. Louis. São Paulo, SP: Melhoramentos, 

2016. 

10,0 

27/05 PR: Prova. LP.  

Leitura e interpretação de textos; Homônimos (Apostila 1 - Módulo 2, pp. 39 e 40); 

Parônimos (Apostila 1 - Módulo 2, pp. 41-42); Ambiguidade (Apostila - Módulo 2, pp. 44); 

Funções da linguagem (Apostila 1 - Módulo 2, pp. 50-54). Estrutura das palavras (Apostila 2 - 

Módulo 1, pp.10 a 15) 

10,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV5: Tarefa de Língua Portuguesa (realizar os exercícios da seção "Maratona de Língua 

Portuguesa", pp. 1-16. 

1,0 

23/06 Recuperação: Todo o conteúdo trabalhado no bimestre em Língua Portuguesa e Literatura.  10,0 

   

Matemática. Prof. Phillipi 

Data Descrição Valor 

05/04 e 07/04 AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

23/05 a 26/05 AV2: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos: Função e Estatística. 3,0 

06/06 a 10/06 AV3: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos: Progressão Aritmética. 3,0 

26/05 PR1: Função e Estatística. 10,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV4: Tarefas diárias. 2,0 

20/06 Recuperação: Conteúdos trabalhados durante o bimestre. 10,0 

   

Química. Prof. Matheus 

Data Descrição Valor 

05/04 e 07/04 AV1: Simulado do ENEM Interativo realizado nos dias 05/04 e 07/04. 2,0 

16/05 PR1: Prova - Módulo 1 - Estudo da tabela periódica - páginas 2 a 22. Módulo 2 - Interações 

atômicas - páginas 25 a 34. 

10,0 

01/06 AV2: Relatório de experimento que será realizado em laboratório. O relatório terá os seguintes 

critérios para avaliação. - Digitado - Capa - Materiais utilizados - Procedimentos - Conclusão 

com pesquisa sobre porque o procedimento acontece. 

Conforme orientações do Guia de Trabalhos. Disponível em: 

https://issuu.com/liria.borges/docs/guia-ens.m_dio  

6,0 

06/06 PR2: Prova - Módulo 2 - Interações atômicas - páginas 36 a 41. Módulo 3 - páginas 42 a 51 10,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV3: Tarefas diárias. 2,0 

22/06 Recuperação: Conteúdos trabalhados durante o bimestre. 10,0 

  

https://issuu.com/liria.borges/docs/guia-ens.m_dio


 Argumentação. Profª Nair 

Data Descrição Valor 

25/04 a 09/05 AV1: Proposta 3. Escrita do texto gênero: Dissertativo-argumentativo. A professora trabalhará 

a proposta em sala e os alunos finalizarão a escrita em casa. Após a escrita o texto deverá ser 

postado na plataforma CPB – Redações até o dia 09/05. 

10,0 

11/05 a 23/05 AV2: Proposta 4. ENEM. A professora trabalhará a proposta em sala e os alunos finalizarão a 

escrita em casa. 

Após a escrita o texto deverá ser postado na plataforma CPB – Redações até o dia 23/05. 

10,0 

23/05 AV3: Ler a tira da p. 30, da apostila de Português, e redigir um parágrafo opinativo (de 6 a 10 

linhas) sobre o uso, cada vez mais precoce, das redes sociais pela população infantil.  

Critérios de avaliação:  

atender ao gênero proposto (opinativo) = 1,0;  

abordar o tema solicitado = 1,0;  

expor a opinião dentro do número de linhas solicitado = 1,0;  

atender à norma culta da língua = 1,0;  

utilizar a 3ª pessoa do discurso (objetividade) = 1,0;  

atender às regras da gramática normativa = 3,0;  

apresentar ideias coesas e coerentes = 2,0.  

A atividade deverá ser realizada na folha de redação (entregue pela professora).  

Não serão aceitos textos após a data estipulada.  

10,0 

25/05 a 06/06 AV1: Proposta 3. Reescrita do texto gênero: Dissertativo-argumentativo. A professora 

trabalhará a proposta em sala e os alunos finalizarão a escrita em casa. Após a escrita o texto 

deverá ser postado na plataforma CPB – Redações até o dia 06/06. 

10,0 

20/06 Recuperação: Recuperação da AV2 e AV3. Questões objetivas e discursivas sobre gêneros 

textuais estudados no decorrer do bimestre. 

10,0 

 

PARTE FLEXÍVEL OBRIGATÓRIA 

 

Ensino Religioso. Prof. Rodrigo 

Data Descrição Valor 

16/05 a 20/05 AV1: Pesquisa em grupos. 

Em grupos de até 4 integrantes, os alunos pesquisarão e apresentarão em sala de aula os 

seguintes temas: (Os temas serão divididos em sala).  

1. Provas arqueológicas sobre a existência de Jesus;  

2. Provas históricas que demostrem a existência de Jesus;  

3. Como provar pela Bíblia que Jesus era 100% Deus;  

4. Como provar pela Bíblia que Jesus era 100% humano;  

5. Qual é a diferença entre Jesus e outros personagens fundadores de religião como: Alá, 

Maomé, etc;  

6. Profecias do Antigo Testamento que mostre que o Messias realmente era Jesus;  

7. Como responder à contradição na Bíblia que disse que 1, 3 ou várias mulheres foram para o 

túmulo de Jesus na manhã da ressurreição? Ver textos como: Mateus 28:1.9; Marcos 16:1; 

Lucas 24:10; João 20:1;  

8. Como responder ao texto de Mateus 8:28, Marcos 5:1-3; Lucas 8:26,27; eram 1, 2, mais, 

endemoninhados?  

 

Nesta atividade cada grupo irá apresentar os resultados de sua pesquisa através de um power 

point para a turma.  

Inserir no último slide do powerpoint as informações e bibliografia das fontes que utilizaram 

para a pesquisa.  

O professor estará, durante as aulas, disponibilizando material para pesquisa, sites, etc.  

Os alunos contam com a ajuda do professor para a realização desta atividade.  

4,0 

23/05 a 27/05 AV2: Júri popular. 

Os alunos serão divididos em grupos e terão que julgar um determinado caso exposto em sala 

de aula, pelo professor. (O professor dará o caso em uma data anterior a AV2). 

Cada grupo deve se posicionar de acordo com um dos perfis abaixo:  

4,0 



Grupo 1: Fariseu 

Grupo 2: Escriba 

Grupo 3: Herodiano 

Grupo 4: Saduceu 

Grupo 5: Zelote 

Grupo 6: Publicano 

Para a atividade os alunos devem preparar por grupo: 

Argumentos a favor ou contra o réu (dependendo do perfil dado ao grupo), provas contra ou a 

favor do réu. 

Escolher um advogado por grupo (de acusação ou defesa, dependendo do perfil do grupo). 

Critérios de avaliação:  

Entrega dos argumentos em papel almaço. 

Apresentação do grupo.  

Ao longo do 

bimestre 
AV3: Tarefas diárias: Realização da apostila, páginas 18 a 32. 2,0 

20/06 Recuperação: Atividades desenvolvidas ao longo do bimestre (AV1, AV2 e AV3). Caso o 

aluno não tenha feito ao longo do bimestre, deverá fazer a atividade e entregar na data da 

recuperação. 

Para a recuperação da AV2 o aluno deverá gravar um vídeo apresentando todo o trabalho. 

Depois que terminar, salvar seu vídeo no Youtube no formato "Não Listado" e compartilhar o 

link no e-class. 

10,0 

 

Projeto de Vida. Prof.ª Noemi 

Cultura Geral.  Prof. Rodrigo 

Data Descrição Valor 

06/06 AV1: Elaboração do portifólio da vida.  

Deverá ter as atividades propostas nas páginas 17, 21, 23, 29, 30, 35. Entrega via e-class.  

5,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV2: Tarefas diárias das trilhas 4, 5,6, 7, 8. Entrega via e-class. 5,0 

13/06 Recuperação: Atividades desenvolvidas ao longo do bimestre (AV1 e AV2). Caso o aluno não 

tenha feito ao longo do bimestre, deverá fazer a atividade e entregar na data da recuperação 

10,0 

 

Preparatório ENEM e Vestibulares. Chave do ENEM.  Prof.ª Noemi 

Data Descrição Valor 

Ao longo do 

bimestre 
AV1: Oito simulados durante o bimestre.  

Todas as sextas-feiras às 15h será liberado um simulado na plataforma CPB. Os alunos terão 

até a quinta-feira às 18h para a realização do mesmo.  

Todas as quintas-feiras às 19h o simulado será corrigido em aula on-line. A participação dos 

alunos é obrigatória.  

6,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV2: Protocolo de Autorregulação.  4,0 

 

Investigação Matemática.  Prof. Philippi 

Data Descrição Valor 

Ao longo do 

bimestre 
AV1: Atividades diárias. 10,0 

20/06 Recuperação: Atividades desenvolvidas ao longo do bimestre. Caso o aluno não tenha feito ao 

longo do bimestre, deverá fazer a atividade e entregar na data da recuperação. 

10,0 

 
  



ITINERÁRIOS FORMATIVOS INTEGRADOS - CIÊNCIAS DA NATUREZA  

  

Aprofundamento em Biologia. Prof.ª Jane 

Data Descrição Valor 

27/04 e 25/05 AV1: Apresentação de trabalhos sobre estudo de rótulos e importância nutricional e dos 

ingredientes do produto escolhido. 

 

- Pesquisar a importância dos nutrientes presentes no alimento escolhido; 

 

- Pesquisar alguns ingredientes e a importância relacionada à saúde; 

 

- Fazer um cálculo proporcional entre a quantidade encontrada numa porção e na embalagem 

inteira, comparar com as necessidades diárias; 

 

- Apresentar alternativas mais saudáveis para encontrar os nutrientes necessários; 

 

- Apresentar algumas doenças nutricionais - diabetes, colesterol, triglicérides, obesidade, etc. 

 

- Produzir slides para apresentar a pesquisa no dia 27/04 - slides com imagens, tabelas, 

curiosidades, estudos científicos, orientações da OMS, etc - letra visível e capricho. 

 

- Postar o nome dos componentes da equipe e o produto escolhido. Postar um trabalho por 

equipe. 

 

- Postar os slides no e-class até o dia 27/04. 

 

- Postar a pesquisa por escrito até o dia 27/04. 

 

- Todos os alunos deverão participar da apresentação. 

 

- Postar os slides no e-class até o dia 27/04- Trazer a apresentação em pen drive e também no 

onedrive. 

 

- 5 - 10 minutos por equipe. 

 

- AS APRESENTAÇÕES SERÃO NOS DIAS 27/04 E 25/05 NO MODO PRESENCIAL 

10,0 

20/06 Recuperação: Atividades desenvolvidas ao longo do bimestre AV1. Caso o aluno não tenha 

feito ao longo do bimestre, deverá fazer a atividade e entregar na data da recuperação. 

Para a recuperação da AV1 o aluno deverá gravar um vídeo apresentando todo o trabalho. 

Depois que terminar, salvar seu vídeo no Youtube no formato "Não Listado" e compartilhar o 

link no e-class. 

10,0 

 

Aprofundamento em Física. Prof. Felipe 

Data Descrição Valor 

Ao longo do 

bimestre 
AV1: Atividades diárias. 10,0 

20/06 Recuperação: Atividades desenvolvidas ao longo do bimestre. Caso o aluno não tenha feito ao 

longo do bimestre, deverá fazer a atividade e entregar na data da recuperação.  

10,0 

 
  



Aprofundamento em Química. Prof. Matheus Rosa 

Data Descrição Valor 

18/05 AV1: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos trabalhados nas aulas dos dias 27/04, 

04/05, 11/05 e 18/05. A lista será via CPB Prova e ficará aberta do dia 18/05 a 22/05. 

5,0 

08/06 AV2: Lista de Exercícios on-line CPB com os conteúdos trabalhados nas aulas dos dias 25/05, 

01/06, e 08/06. A lista será via CPB Prova e ficará aberta do dia 08/06 a 10/06. 

5,0 

20/06 Recuperação: Fazer as listas que não foram feitas durante o bimestre. 10,0 

 

ITINERÁRIOS FORMATIVOS INTEGRADOS - CIÊNCIAS HUMANAS  

 

Aprofundamento em História, Geografia e Debates Contemporâneos. Professores: Larissa, Cleyton e Noemi.  

Data Descrição Valor 

01/06 AV1: Seminário interdisciplinar (em grupo, o mesmo de Debates Contemporâneos).  

 

Temas:  

• História das eleições no Brasil;  

• Voto feminino no Brasil: Como foi conquistado;  

• O processo eleitoral no Brasil Imperial.  

• Voto consciente; 

• Ciência versus opinião.  

• O papel das redes sociais nas eleições.  

 

Está sendo compartilhado dicas de textos para a leitura inicial sobre as temáticas dos 

seminários. O grupo deverá procurar outros textos que complementem as informações para a 

construção de sua atividade avaliativa. 

 

Voto consciente: Um forte instrumento de mudança política.  

(https://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-

eje/artigos/revista-eletronica-ano-ii-no-5/voto-consciente-um-forte-instrumento-de-mudanca-

politica-e-social );  

História das eleições no Brasil:  (https://brasilescola.uol.com.br/historiab/historia-das-

eleicoes-no-brasil.htm );  

O voto feminino no Brasil: (https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-

html5/a-conquista-do-voto-feminino/index.html );  

 

Os temas serão escolhidos pelos grupos. A divisão das apresentações será entre as três aulas 

dos professores Cleyton, Larissa e Noemi. 

 

Serão avaliados os seguintes itens: 

1. Qualidade do material apresentado - slides (1,0);  

2. Domínio do conteúdo (conhecimento, segurança e envolvimento com o tema); (8 a 10 min) 

(2,0) 

3. Clareza de expressão (1,0);  

4. São apresentadas informações ou dados coletados. (1,0);  

5. Estrutura, organização da apresentação e interação entre o grupo (1,0);  

6. Atende a norma culta da língua portuguesa ao longo da exposição. (1,0); 

7. Argumentos: Estratégias para convencer ou provar a ideia do grupo (1,0); 

Todos do grupo terão que participar da apresentação.   

OBSERVAÇÃO: Tempo de fala: Argumentação e contra-argumento (2-5 min); o debate terá 

réplica e tréplica. 

8,0 

Ao longo do 

bimestre 
AV2: Tarefas diárias.  2,0 

15/06 Recuperação: Apresentar o seminário sobre:  

Por que a política está perdendo os jovens?  

Será avaliado os seguintes critérios:  

1. Qualidade do material apresentado, slides (2,0);  

10,0 

https://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-eje/artigos/revista-eletronica-ano-ii-no-5/voto-consciente-um-forte-instrumento-de-mudanca-politica-e-social
https://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-eje/artigos/revista-eletronica-ano-ii-no-5/voto-consciente-um-forte-instrumento-de-mudanca-politica-e-social
https://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-eje/artigos/revista-eletronica-ano-ii-no-5/voto-consciente-um-forte-instrumento-de-mudanca-politica-e-social
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/historia-das-eleicoes-no-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/historia-das-eleicoes-no-brasil.htm
https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/a-conquista-do-voto-feminino/index.html
https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/a-conquista-do-voto-feminino/index.html


2. Domínio do conteúdo (conhecimento, segurança e envolvimento com o tema) (3,0);  

3. Clareza de expressão (1,0);  

4. São apresentadas informações ou dados coletados. (2,0);  

5. Estrutura, organização da apresentação e interação entre o grupo (1,0);  

6. Atende a norma culta da língua portuguesa ao longo da exposição. (1,0) 

  

Livros paradidáticos do bimestre:  

KACER, Kathy. A jornada da esperança: a saga do St. 

Louis. São Paulo, SP: Melhoramentos, 2016.WHITE, Ellen 

G.  

 

O libertador. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2016. 

Caps. 21 - 40 

 

OBSERVAÇÕES: 

● Provas de 2ª Chamada:  

Ensino Médio 

2ª Chamada da Prova 1 e Prova Única: 31/05 e 02/06 

Horário: 13h30 às 17h30 

 

31/05 02/06 

Terça-feira Quinta-feira 

Língua Portuguesa Literatura 

Inglês História 

Ciências Matemática 

Geografia  

 

2ª Chamada da Prova 2: 13/06 

Ensino Médio 

13h30 às 17h30 

13/06 

Segunda-Feira 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Ciências 

História 

 

A realização da prova de 2ª chamada, ocorrerá em casos de: 

Doença - com a entrega de atestado médico em até 48 horas após a volta às atividades para a orientação educacional. 

Luto - Em caso de luto familiar apresentar ao referido setor a justificativa dos pais ou responsáveis, por escrito, até 48 

horas após a volta às atividades normais. 

Competição ou Serviço Militar - Em caso de afastamento para competição ou serviço militar, deverá ser apresentada 

com, no mínimo, 48h de antecedência do afastamento, uma declaração dos órgãos competentes com as datas previstas 

para as atividades que o manterão afastado. 

Viagem - Em caso de viagem programada e comunicada a orientação educacional, a ausência deverá ser justificada 

com no mínimo 48h de antecedência mediante o pagamento R$ 60,00 por prova perdida. 

A 2ª chamada substitui apenas a prova 01 e/ou prova 02.  

Não há 2ª chamada de Recuperação Bimestral. Em caso de faltas não há reposição. 

 

● Atividades de aprendizagem: É de extrema responsabilidade do aluno entregar ao professor seus 

trabalhos/atividades, tanto realizados em sala, quanto em casa. A NÃO ENTREGA IMPLICA EM PERDA DE NOTA. 

A entrega deverá ser feita em sala no horário da aula do respectivo professor. Não serão aceitos trabalhos entregues 

na secretaria. 

● Em casos de atividades plagiadas a atividade será zerada.  



● Guia de trabalhos escolares: As atividades de aprendizagem devem seguir o guia de trabalhos escolares disponível 

on-line no site da biblioteca ou no endereço:  

https://issuu.com/liria.borges/docs/guia-ens.m_dio 

 

● Recuperação Bimestral: a prova de recuperação será bimestral, contemplará todo o conteúdo trabalhado e avaliado 

no bimestre. Fará a prova o aluno que não alcançar a média mínima de cada bimestre (7,0 pontos). 

Para alunos que alcançarem a média = ou superior a 7,0 em cada disciplina a realização da recuperação bimestral não 

será obrigatória. Entretanto, caso o aluno queira realizar a recuperação poderá fazer mediante ao preenchimento da 

solicitação de recuperação que encontra-se no site da escola no período de 48 horas de antecedência.  

● Este cronograma poderá ser alterado. Caso isso ocorra, os alunos serão comunicados com antecedência, via agenda. 

 

 

Atenciosamente,  

          

Larissa Bárbara Floriano Baldissera                    Rovena M. Della Santa Carniatto 

      Coordenadora Pedagógica              Diretora – Ato 3955/2019 

https://issuu.com/liria.borges/docs/guia-ens.m_dio

