
Sistemática de Avaliações - 1º EM A - 111
Disciplina Instrumento Avaliativo Objeto do Conhecimento Descrição da Atividade Critérios Avaliativos Valor Data da Aplicação Data da Recuperação

Português
Gramática

PR1 Formação das palavras
Questões de múltipla escolha - Prova individual - sem 

consulta.
Acertos dos testes, conforme orientação da professora. 

Cada teste valerá 1 ponto, totalizando 10 testes. 
10 16/05

21/06
PE1 Recursos Estilísticos

Álbum estilístico: figuras de linguagem selecionadas 
pela profª, entregue em roteiro de trabalho no E-class.

Atividade individual.

1. Em papel sulfite (espiralado). 
Capa com as devidas informações sobre a pesquisa; criativa. 
Sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências bibliográficas 
(livro e site). (3,0)
2. Cada figura de linguagem deve estar em folha individual. 
Cada figura de linguagem deve ser conceituada. 
Cada figura de linguagem deve ter dois exemplos escritos, acompanhados de 
duas ilustrações adequadas ao exemplo citado.
Os conceitos e exemplos devem ser manuscritos. (5,0)
3. Todas as páginas devem ser numeradas e ter margens.
Conter bibliografia de acordo com ABNT. (2,0)

10 30/05

AT1 Substantivos
Jogos educativos - Classificação dos substantivos (jogo 

da memória, dominó, tabuleiro, entre outros) 
Atividades em grupos (até 4 pessoas) ou individual.

1. Elaborei regras claras e objetivas para o jogo a fim de alcançar o meu 
objetivo (3,0) 
2. Ilustrei o jogo com imagens coloridas e atrativas (2,5) 
3. Montei o jogo com material adequado e caixa para guardá-lo (2,5)  
4. Pontualidade na entrega do jogo (2,0).

10 23/05

Português
Literatura 

PR1 Trovadorismo e Humanismo
Questões de múltipla escolha - Prova individual 

sem consulta.
Acertos dos testes, conforme orientação da professora. 

Cada teste valerá 1 ponto, totalizando 10 testes. 
10 17/05

21/06

AT2
Classicismo e 
Quinhentismo

Testes de múltipla escolha pela plataforma cpb - 
Atividade individual .

Acertos dos testes, conforme orientação da professora. 
Cada teste valerá 1 ponto, totalizando 10 testes. 

10 31/05

TR1 
Livro paradidático "Carta de Pero Vaz de 

Caminha"
Trabalho escrito com análise de textos. Atividades em 

grupos (até 4 pessoas) ou individual. 

1. Capa, Introdução (2,0); 
2. Organização Geral (2,0) ; 
3. Desenvolvimento do Assunto (4,0); 
4. Conclusão -Referências Bibliográficas - De acordo com as normas da ABNT 
(2,0)

10 24/05

AT3
Trovadorismo, Humanismo, Classicismo 

e Quinhentismo
Apresentação de poesias das escolas estudaddas: 

Sarau. Atividades em grupos ou individual (Rubrica) 

1. Voz (audível, flexibilidade, pausa) (3,0) 
2. Expressão verbal (pronúncia) (3,0) 
3. Expressão cinética (postura, movimentação frente à plateia) (3,0) 
4. Mantém a atenção dos participantes durante a apresentação (1,0) 

10 07/06

RECUPERAÇÃO BIMESTRAL

Formação das palavras; Substantivos; 
Trovadorismo e Humanismo; Classicismo 

e 
Quinhentismo

Questões de múltipla escolha - Prova individual 
sem consulta.

Acertos dos testes, conforme orientação da professora. 
Cada teste valerá 1 ponto, totalizando 10 testes. 

10 21/06
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Matemática

AT1

Módulo 1 :Função afim. Módulo 2: 
Estatística. 

Módulo 3: sequência e progressão 
aritmética.

Resolver lista de exercícios na plataforma CPB Atividade individual 10
Bimestral, tendo uma lista por 

semana, tendo sua somatória ao 
final do bimestre.

20/06

                      PR1 Módulo 2: Estatística. Atividade manuscrita e sem consulta durante a aula. Atividade individual 10 23/05



Matemática

                     TB1
Módulo 3: sequência e progressão 

aritmética.
Elaborar um cartaz. 

Atividade em grupo (RUBRICA)
1. Pontualidade 2,0 pontos 
1º Parte
2. Resolução dos exercícios  4,0 pontos.
2º Parte 
3. Resumo do módulo 1,0 ponto
4. Resolução comentada de um exercício 1,0 ponto
5. Contextualização do tema 1,0 ponto
6. Impressão em  folha A3 1,0 ponto

10 30/05

20/06
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Investigação 
Matemática

AT1 Estatística Resolver lista de exercícios na plataforma CPB Atividade individual 10
Bimestral, tendo uma lista por 

semana, tendo sua somatória ao 
final do bimestre.

23/06

PA1 Investigando pessoas e ideias Resolver atividades da apostila.
1. Capricho - 3,0 pontos
2. Pontualidade - 2,0 pontos  
3. Conteúdo - 5,0 pontos

10 02/06
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Biologia

PR1
Módulo: 1 A estrutura química dos seres 

vivos
Testes de múltipla escolha pela plataforma cpb

Acertos dos testes, conforme orientação da professora. 
Cada teste valerá 1 ponto, totalizando 10 testes. 

10 13/05

21/06

AT1 - ATIVIDADE (parte 1)
Módulo: 1 A estrutura química dos seres 

vivos

Desenvolvimento das atividades propostas no 
material didático apostila 2 do 2º bimestre. 

Verificação periódica no decorrer do bimestre.

Desenvolver as atividades solicitadas da apostila 2 
no decorrer do bimestre, com pontualidade, 

empenho e organização. Cada visto completo e no 
prazo recebe a pontuação máxima , cada visto 

incompleto e ou fora do prazo haverá decréscimo de pontos. 

5
No decorrer do bimestre: 

18/04/22 - 03/06/22

TB1 - TRABALHO (parte 2)

Módulo: 2 Citologia e seus métodos de 
estudo em Ciências Biológicas. 
Módulo: 3 Estrutura da célula 

eucarionte:  Citoplasma

 Resumo de preparação para prova com temas 
propostos no Eclass.Atividade em sala de aula 

Citologia. Atividade de caracterização dos modelos 
celulares e suas respectivas organelas. 

Preenchimento da solicitação das atividades 
( conteúdos) até 4 pontos, organização, clareza e 

escrita a caneta (até 1ponto) conforme orientações 
descritas pela professora no Eclass.

5
06/05/22 sexta-feira com data de 
entrega final conforme orientação 

em sala. 

RECUPERAÇÃO BIMESTRAL

Módulo: 1 A estrutura química dos seres 
vivos Módulo: 2 Citologia e seus 
métodos de estudo em Ciências 

Biológicas. Módulo: 3 Estrutura da célula 
eucarionte:  Citoplasma

Testes de múltipla escolha e dissertativos pela 
plataforma cpb.

Acertos dos testes, conforme orientação da professora. 
Cada teste valerá 1 ponto, totalizando 10 testes. 

10
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Geografia

TRABALHO Processos Geomorfológico Módulo 1

1. Trabalho em cartolina em grupso de 5 pessoas: 
* Cartolina contendo os processos geomorfologico 5,0 
* Boa apresentação dos conteúdos e dominio do conhecimento 5,0 
Trabalhos entregues fora do prazo, mesmo que atenda todos os critérios, 
valerão até  8

10 04/05

22/06PROVA Climatologia Módulo 2
Prova individual 

sem consulta
10 25/05

ATIVIDADE Vegetação Módulo 3

* Elaborar um resumo em tópicos 5,0
* Escrito à mão - 2,0
* Letra legível - 1,0
* Sem rasuras - 1,0 
* Feito em uma folha pautada fornecida pelo professor  - 1,0

10 01/06
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Inglês

AV1
Módulo 1 e Módulo 2: Simple Past, Past 

Continuous e Used to
Atividade de compreensão auditiva

Ouvir e responder as perguntas de acordo com o áudio. 
Praticar a compreensão da língua inglesa. 

10 13/05

24/06



Inglês

PO1
Módulo 1 e Módulo 2: Simple Past, Past 

Continuous e Used to
Atividade avaliativa oral - PROJETO: JOGOS TEATRAIS 

EM LÍNGUA INGLESA.

Atividade em grupo (RUBRICA).
No 1º bimestre, os alunos desenvolveram a parte escrita desse projeto, 
elaborando o roteiro dessa peça teatral. 
E, nesse bimestre, faremos a apresentação.
A nota final será a soma da nota do grupo e individual dividido por 2. 
Sendo a nota do grupo:
1- Flayer: 3,0; 
2- Cenário: 3,0; 
3- Organização pré-apresentação: 4,0.
A nota individual: 
1- Pronúncia: 2,5; 
2- Desempenho/Performance: 2,5; 
3- Figurino:2,5; 
4- Engajamento nos Ensaios: 2,5. 

10 20/05

24/06

PR1
Módulo 1 e Módulo 2: Simple Past, Past 

Continuous e Used to
Atividade avaliativa escrita 

Escrever frases; 
Interpretação;

Pronúncia; 
Corrigir os erros. 

10 03/06

TA1
Módulo 1 e Módulo 2: Simple Past, Past 

Continuous e Used to
Tarefas solicitadas para casa e em sala de aula.

1. Realização das páginas dos módulos 1 e 2: 5,0;
2. Fazer e entregar: A MARATONA DE LÍNGUA INGLESA: 5,0. 

10
Páginas do módulos: 27/05;

Maratona: 06/05. 
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Arte

AV1 - Prova Arte Renascimento Prova de Artes (Renascimento) 1- Preenchimento correto das 10 questões da prova (10.0) 10 08/06

22/06AV2 - Mapa Mental                     Mapa Mental - Arte Renascimento
Confecção de Mapa Mental - 

com uso de imagens e desenhos

1- Pesquisa correta (1.0)   
2- Desenho e distribuição de imagens ( 2.0)   
3- Confecção de Titulo (letra estilizada) (2.0)

5 17/05

AV3 - Pesquisa Pesquisa mestres do renascimento
Pesquisar os principais representantes 

da arte do renascimento
1 - Pesquisa correta (2.5)  
2- Parametros de diagramação (2.5)

5 14/06
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Educação Física

PR1 - PROVA PRÁTICA Handebol Realizar fundamentos e jogo prático da modalidade
1. Realizou os exercícios propostos com coordenação e resistência.(3,0) 
2. Realizou a movimentação com bola e progressão. (4,0)
3. Agiu de maneira cooperativa com os colegas. (3,0)

10 07/06 e 08/06

22/06

AT1 - ATIVIDADE  Regras do handebol Atividade no CPB Provas, objetiva.
1. Identificou as regras básicas do handebol. (5,0)
2. Descreveu as técnicas de fundamentos. (5,0)

10 17/05 e 18/05

AV1 - AVALIAÇÃO 
(RUBRICA)

Teste de 12 min

Teste de 12 minutos. Correr, trotar e caminhar. 
Orientações gerais: O aluno deve correr, trotar e/ou 
caminhar dentro dos 12 minutos. Observando o seu 
cardiorrespiratório, não conversando e obter o maior 
número de voltas nesses 12 minutos. Respeitando a 

individualidade de cada aluno.

1.  participou ativamente da atividade. (3.0)
2. Respeitou as regras definidas pelo professor, com relação ao tempo e 
conversa. (3,0)
3. Aplicou a atividade para avaliar seu sistema cardiorrespiratório. (4,0)

10 03/05 e 04/05
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Religião

TRABALHO 
CONHECER COMO ENTENDER MELHOR A 

PESSOA DE DEUS 

Atividade para ser realizada em grupos definidos pelo 
professor.  Será realizado pelos grupos uma gravação 

de uma podcast com o tema direcionado pelo 
professor sobre o livro paradidático: A descoberta. A 

discussão tem que ter aplicabilidade para a atualidade 
do aluno

O podcast(vídeo + áudio) deverá ter: 
1. Entre 5-10 minutos = 2,5. 
2. Elaborar um rotreiro sobre como o mesmo será conduzido = 2,5. 
3. Permancer dentro do tema proposto pelo professor = 2,5. 
4. Postagem no e-class do roteiro + vídeo por um integrante do grupo com a 
descrição do título do trabalho, nome dos integrantes e arquivos = 2,5   
(trabalhos que não estiverem postados na plataforma, não serão aceitos)
  Trabalhos apresentados fora do prazo estipulado, mesmo atendendo todos 
os critérios valerá até 8

10
Grupos 1-4 30/05         

Grupos 5-8 01/06

20/06                          
PROVA SOBRE TODO 

MÓDULO 1 E 2 + 
CONTEÚDOS EXTRAS 
APRESENTADO PELO 

PROFESSOR DURANTE 
O BIMESTRE + LIVRO 

PARADIDÁTICO: A 
DESCOBERTA



Religião

PROVA 

AVALIAR CONHECIMENTOS RELATIVOS 
AO CONTEÚDO APRESENTADO DO 

[MÓDULO 1: A SOCIEDADE: A VISÃO DE 
JESUS SOBRE OS GRUPOS DE SEU 

TEMPO]  E [MÓDULO 2: O DEFENSOR 
DOS EXCLUÍDOS: A VISÃO DE JESUS 

SOBRE OS MARGINALIZADOS] 

Prova de objetiva com até 20 questões Atividade individual 10 06/06

20/06                          
PROVA SOBRE TODO 

MÓDULO 1 E 2 + 
CONTEÚDOS EXTRAS 
APRESENTADO PELO 

PROFESSOR DURANTE 
O BIMESTRE + LIVRO 

PARADIDÁTICO: A 
DESCOBERTA

PARTICIPAÇÃO Interação entre Aluno e Professor
Participar ativamente de todas as discussões de forma 

ativa 

1. Com compartilhamento de opiniões de forma respeitosa, ouvindo 
atentamente a opinião dos colegas, estando com seu material didático em 
todas as aulas (livro+Bíblia) = 5. 
2. Vistos nas tarefas diárias (casa+ sala de aula) de todos os capítulos tratados 
= 5

10 DURANTE O BIMESTRE
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Física

TRABALHO
Composição dos movimentos: 

praticando esportes
Módulo 1

PARÓDIA DO MOVIMENTO                                            
1. Criatividade na elaboração da paródia – 2,0 pontos
2. Apresentação (Tempo máximo 10 minutos “paródia + resolução de 1 
exercício para a turma) – 2,0 pontos
3. Critérios avaliativos parte escrita: (Relatório manuscrito “explicar o conceito 
apresentado - mínimo 15 linhas” e “elaborar e resolver de 2 exercícios”) – 4,0 
pontos
4. Resolução de 2 exercício – 2,0 pontos 

10 25/05

24/06

PROVA Movimento circular Módulo 2 
Prova individual 

sem consulta
10 20/05

ATIVIDADE
Aplicação do movimento circular: da 

bicicleta à montanha-russa
Módulo 3 Lista de exercícios via CPB 10 27/05
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Química

ATIVIDADE PRÁTICA (RL1) PROPRIEDADES ATÔMICAS

Relatório da aula prática mais lista de exercícios de 
fixação sobre as propriedades atômicas de massa, 

número atômico e distribuição das camadas 
eletrônicas pelo diagrama de Linus Pauling e 

classificação dos elementos químicos em isótopos, 
isóbaros e isótonos.

1. Relatório descritivo manuscrito da aula prática com todas as etapas do 
procedimento  da experiência química (4,0 pontos) 
2. Utilização do jaleco. (1,0 ponto)
3.  Lista de exercícios com consulta nos registros do caderno e apostila para 
entregar no mesmo dia da aula prática. (5,0 pontos).

10 02/06

20/06

TRABALHO (TB1) TABELA PERIÓDICA
Montagem da tabela periódica em grupo utilizando 

bexiga. 

1. Desenho da sigla atômica, nome do átomo, número atômico e número de 
massa na bexiga para cada elemento químico e montagem de um painel na 
área do pátio da escola. A atividade será feita no decorrer da aula de química. 
Montagem Correta - 7,0 pontos; 
2. Organização e limpeza depois da montagem + postura nas aulas posteriores 
(não bagunçar com as bexigas restantes) - 3,0 pontos; 
OBS: o trabalho será realizado em grupo e o descumprimento do segundo 
item avaliativo acarretará a perca da nota do grupo como um todo.

10 09/05

PROVA (PR1) LIGAÇÕES QUÍMICAS Prova individual e sem consulta.
Questões dissertativa e objetivas sobre os principais tipos de ligações 

químicas.
10 06/06

TAREFAS DIÁRIAS (TD1)
-PROPRIEDADES ATÔMICAS; - TABELA 

PERIÓDICA; - LIGAÇÕES QUÍMICAS;
Visto geral dos registros do caderno e da apostila 

feitos no decorrer do segundo bimestre.

1. Caderno organizado com a sequência dos assuntos trabalhados no decorrer 
do bimestre (5, 0 pontos); 
2. Lições de casa feitas (2,0 pontos); 
4. Apostila com todos os exercícios corrigidos (3,0 pontos); 
OBS: a lição de casa registrada na aula seguinte da data solicitada e cada 
negativo de lição não feita será feita um decrésimo na nota de 
2,0 pontos de 0,4 décimos.

10 02/06
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Argumentação

RD1
Redação

Proposta de redação - Simulado Produção textual - Atividade individual sem consulta

* Competência 1 – Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da 
Língua Portuguesa.
 *Competência 2 – Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos 
das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites 
estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.
* Competência 3 – Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, 
fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.
* Competência 4 – Demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos 
necessários para a construção da argumentação. Competência 5 – Elaborar 
propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos 
humanos. (2,0 cada competência)

10 05 e 06/04

23/06

RD2
Redação

Texto dissertativo-argumentativo

1. Selecionar, copiar e analisar redações com nota mil  
- Atividade individual. 

2. Solucionar palavras cruzadas e colar no caderno. 
3. Produção de textos propostos durante o bimestre. 

1. Apresentação das propostas de redação no caderno (total: 5 redações) (5,0)  
2. Apresentação das atividades de palavras cruzadas no caderno de redação 
(2,0) 
3. Apresentação oral da redação solicitada pela professora (3,0)

10 26/05

AT1
Atividade

Produção textual - Entrevista
Selecionar perguntas para elaboração de entrevista e 

montar perfil do entrevistado. Atividade em grupos ou 
individual 

1. Ortografia: (2,0) 
2. Coerência e coesão: (2,0) 
3. Caligrafia legível e organização: (1,0).

5 20/05

AT2
Atividade

Citações na redação
Elaboração de caderno com 50 citações de pessoas 
com autoridade nas áreas do conhecimento (Seguir 

orientações em roteiro) Atividade individual

1. Escrevi as 50 citações com a letra legível e caprichada; (1,0)
2. Escrevi o nome do autor e sua titulação; (1,0)
3. Ortografia, acentuação; (1,0)
4. Coloquei aspas; (0,5)
5. Escrevi a que área do conhecimento posso usar a citação; (0,5).

5 29/04

RECUPERAÇÃO BIMESTRAL Texto dissertativo-argumentativo Produção textual - Atividade individual sem consulta

Competência 1 – Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua 
Portuguesa.Competência 2 – Compreender a proposta de redação e aplicar 

conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro 
dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Competência 3 – Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, 
fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.Competência 4 
– Demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a 

construção da argumentação. Competência 5 – Elaborar propostas de 
intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. (2,0 

cada competência)

10

1
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História

PE1 (Pesquisa)
Entrevista - Conhecer e reconhecer o 

próximo

Atividade interdisciplinar com Português, onde o 
aluno (em grupos de até 03 pessoas) deverá 

entrevistar qualquer pessoa que trabalhe no colégio.

A atividade de RECUPERAÇÃO FINAL será composta 
de uma prova com questões dissertativas e objetivas 

contendo todo o conteúdo do bimestre.

As entrevistas deverão ter cunho exclusivamente focado no perfil do 
entrevistado. Perguntas pessoais e profissionais deverão ser descartadas; Não 

existe um número predeterminado de perguntas (Mas que não devem ser 
inferiores a 10 (dez), além das perguntas do minicurriculo com informações 
básicas do entrevistado como: Nome completo, Data de aniversário (não de 

nascimento), Naturalidade, Profissão e no final uma chancela do entrevistado, 
com carimbo (se possível) e aprovação do mesmo com data do visto); Numa 

primeira fase, os alunos deverão certificar as perguntas junto ao professor de 
história (que já orientou sobre sites destinados a este assunto) para garantir 

nota máxima neste quesito 05 (cinco) pontos. Os que optarem por pular esta 
etapa, ficarão sujeitos aos critérios avaliativos tais como:

* Coerência e foco no requisitado - 3 Pontos
* Ortografia e gramática das perguntas - 2 Pontos

A ortografia e a gramática das respostas do entrevistado, que deverão ser 
entregues em formato manuscrito com capa acadêmica em formato ABNT, 
serão analisadas pela professora de língua portuguesa que apresentará os 

seus critérios avaliativos. 

10 
5 (História) 

5 (Português)

Fase 1 (Entrega das perguntas em 
formato impresso na aula de 

história) - ATÉ 13/05 
Fase 2 (Trabalho pronto com capa 
em formato ABNT com perguntas 

[podem ser impressas] e respostas, 
obrigatoriamente, em formato 

manuscrito na aula de português) - 
ATÉ 20/05. Deverá constar na 

primeira parte do trabalho um 
minicurrículo com informações 
básicas do entrevistado como: 

Nome completo, Data de 
aniversário (não de nascimento), 

Naturalidade, Profissão e, no final, 
uma chancela do entrevistado, com 
carimbo (se possível) e aprovação 

do mesmo com data do visto.

24/06

PR1 (Prova) Império Romano Prova individual e sem consulta
Questões dissertativas e objetivas sobre o Império Romano - Livro 2 - Módulo 
1 - Os Romanos na antiguidade. Vídeos projetados em sala, caderno e outras 
mídias oferecidas ao aluno também serão usados na confecção da avaliação

10 10/06



História

TB1 (Trabalho) O Mundo Islâmico Trabalho em grupo com cartolina

Trabalho em grupo com até 06 participantes onde montarão em cartolina 
imagens sobre a cultura islâmica com foco na história, religião, hábitos e 

costumes
. 

* Número mínimo de Imagens (8) - 6 Pontos
* Textos complementares às imagens - 3 Pontos
* Capricho e organização do trabalho - 1 Ponto

10 27/05

24/06

Disciplina Instrumento Avaliativo Objeto do Conhecimento Descrição da Atividade Critérios Avaliativos Valor Data da Aplicação Data da Recuperação

Projeto de Vida

AV1 - Atividade laços: quem 
te ajuda a ser uma pessoa 

melhor? 
Integração social

Os alunos preencherão uma atividade onde poderão 
identificar quem os ajuda a serem pessoas melhores

1. Capricho - 3 pontos; 
2. Pontualidade - 2,0 pontos 
3. Conteúdo - 5,0 pontos

10 02/06

23/06AV2 - Projeto social coletivo Solidariedade
Os alunos escreverão um projeto social 
para desenvolver no segundo semestre

1. Capricho - 3 pontos; 
2. Pontualidade - 2,0 pontos 
3. Conteúdo - 5,0 pontos

10 02/06

AV3 - Atividades da apostila Dimensão cidadã Resolver as páginas da apostila
1. Capricho - 3 pontos; 
2. Pontualidade - 2,0 pontos 
3. Conteúdo - 5,0 pontos

10 02/06

Disciplina Instrumento Avaliativo Objeto do Conhecimento Descrição da Atividade Critérios Avaliativos Valor Data da Aplicação

Itinerário Ciências 
Humanas

* Aprofund. em Geografia
*Aprofund. em História

*Debates Contemporâneos

Quiz em grupos Fontes históricas Quiz online

Atividade interdiciplinar de Aprofundamento em História, Aprofundamento 
em Geografia e DEbates Contemporâneos. Através de um quiz online 
compartilhado com a turma, grupos responderão e, após a atividade, 

entregarão as folhas com as respostas para o professor de Aprofundamento 
em História 

10 10/05

Projeto Manuscrito Solução de problemas

O alunos criarão um projeto (MANUSCRITO COM 
CAPA ACADÊMICA) para a solução de algum problema 
vivido por ele (fictício ou não). O projeto poderá ser 
uma pesquisa na área onde os alunos desejam atuar 
como profissional ou algo acontecendo no âmbito 

global ou até mesmo estudantil.

 
 * Capa Acadêmica (ABNT) - 1 ponto
 * Manuscrito com, no mínimo, 3 páginas - 2 pontos
 * Fidelidade ao tema - 4 pontos
 * Capricho e organização - 2 pontos
 * Pontualidade - 1
 * Trabalhos copiados total ou parciamente de livros ou internet não poderão 
ser avaliados

10 24/05

Disciplina Instrumento Avaliativo Objeto do Conhecimento Descrição da Atividade Critérios Avaliativos Valor Data da Aplicação

Itinerário Ciências 
da Natureza

* Aprofund. em Química
*Aprofund. em Física

*Aprofund. em Biologia

BIOLOGIA: TAREFAS DIÁRIAS 
(TD1)

Portfólio,, entrevista com biólogo e 
tarefas na apostila.

Portfólio : pesquisa no caderno: 1 ponto, entrevista 
com biólogo: atividade em dupla ,manuscrita ,com 
apresentação para a classe:5 pontos e tarefas na 

apostila: 4 pontos.

- Organização na sequência das atividades e tarefas solicitadas durante o 
bimestre (PASTA PORTFÓLIO): 
1. Portifólio: 1 ponto
2. Entrevista com biólogo: elaboração de questões , realização e presentação 
em dupla: 5 pontos
3. Lições na apostila com todos os exercícios corrigidos :4 pontos
OBS: a lição de casa será registrada na aula seguinte da data solicitada .

10 Durante o bimestre

BIOLOGIA: ATIVIDADE 
PRÁTICA (RL1)

Metodologia Científica Confecção de terrário e filtro em garrafa Pet. 

A confecçao do terrário e do filtro será realizada em grupo, em laboratório e o 
relatório será individual com descrição de cada etapa do experimento. O 

aluno deverá usar jaleco, trazer os materiais solicitados e participar 
ativamente do processo.

10 05/05

Física: TRABALHO DE 
PESQUISA

Lançamento Obíquo
Os alunos farão um guia de como a física pode 

interferir nos esportes 
Normas ABNT 10 02/06

QUÍMICA: TAREFAS DIÁRIAS Metodologia Científica Módulos 5, 6, 7 e 8 da apostila do itinerário.
1. Questões realizadas no decorrer das atividades práticas - 4 pontos
2. Apostila corrigida - 5,0 pontos
3. Uso de jaleco nas atividades práticas - 1,0 ponto;

10 Durante o bimestre

QUÍMICA - ATIVIDADE 
PRÁTICA

Metodologia Científica
PROCESSOS DE PURIFICAÇÃO DA ÁGUA E PESQUISA 

DAS ETAPAS DE TRATAMENTO DA ÁGUA;
1. Relatório da aula prática - 5,0 pontos
2. Pesquisa das etapas do tratamento da água - 5,0 pontos;

10 31/05



Observações: 
1. TODOS os trabalhos entregues fora do prazo, mesmo que atenda todos os critérios, valerão até  8,0 pontos.
2. Período de recuperação: 20/06 a 28/06
3. Alunos que não estiverem em recuperação terão direito a Semana Prêmio.

A sistemática pode sofrer alterações ao longo do bimestre.
















