
Cronograma de Atividades Avaliativas
TURMAS:  3º EM A, B ,C

BIMESTRE: 2º         ANO: 2022

Santos, 04 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, as 11h15. Os alunos em recuperação permanecerão no Colégio até o seu horário

final de aulas.

● 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.: Fique atento ao cronograma de avaliação e mensagens enviadas pela

Orientação Educacional pelo WhatsApp 3257-1825.

ATIVIDADES AVALIATIVAS 1 e  2

Disciplinas Datas Recuperação
Gramática/ Literatura 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 / Espanhol ( Av1:20/05
Av2:15/06

27/06

Ensino Religioso Produtividade – 23 a 27/05
AV2-08 a 15/06

22/06

Filosofia Produtividade – Semana de 23
a 27/05
AV2-08 a 15/06

23/06

Sociologia Produtividade – Semana de 23
a 27/05

24/06



AV2-08 a 15/06

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

Semana de 22 a 27/06
(Na aula do professor)

REDAÇÃO

PROD .1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

09/05 10,0 Texto dissertativo-argumentativo Produção textual Imaginie

Redação 2 23/05 10,0 Texto dissertativo-argumentativo Produção textual Imaginie

Redação
3

06/06 10,0 Texto dissertativo-argumentativo Produção textual Imaginie

Redação 4 13/06 10,0 Texto dissertativo-argumentativo Produção Textual- CPBProvas

Produtivida
de

20/06

Data
final

10,0 Apostilas (L.P e Faça Textos)
Verificação da aprendizagem durante o
bimestre

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

RECUPERAÇÃO Recuperação Bimestral: 07 a 12/04

EDUCAÇÃO FÍSICA

PROD .1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Produtividade –
Semana de 09 a
13/05

5.0 Biografia de um TIME de
BASQUETE E DE UM

ATLETA da modalidade

O aluno estará desenvolvendo um

trabalho em WORD, POWERPOINT ou

PDF com o tema mencionado

Mínimo de 5 slides ou 3 páginas

Conter imagens do tema NO TRABALHO



Será enviado pelo E-CLASS

AV2

AV2-08 a 15/06 10.0 Prova Prática Esta atividade será realizada durante

nossas aulas no decorrer desta semana

Atividades desenvolvidas no decorrer do
bimestre (funcional).

Atividad
e extra

No decorrer
do bimestre 5.0 Vôlei, basquete e

funcional

Participação durante as aulas

RECURS
OS

E-Class* – Atividades postadas no portal toda semana
- Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações

*AULAS PRESENCIAIS

RECUPERAÇÃO Recuperação Bimestral: 07 a 12/04

FILOSOFIA

PR
OD

.

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Produtividade
data final
27/05

10.0 Razão e fé

Entrevistar pessoas cristãs sobre os

extremos da razão e fé na atualidade.

Elaborar um questionário com 10 questões

sobre o assunto. Depois realizarão análise de

dados por meio de gráficos ou planilhas e

irão apresentar uma conclusão para a

turma. (Atividade em grupo)

Preparar material em power point e postar

no e-class.

AV
2

AV2-08 a
15/06

10.0

Filósofos

- Extremos da razão e da fé

-O poder da razão

Lista de exercícios no CPB/Prova



- O poder da fé

PR
OD
UT
IVI
DA
DE

No decorrer
do bimestre

10

Razão e fé

Inteligência espiritual
Participação individual e em grupo

Atividades do módulo

RE
CU
RS
OS

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

ENSINO RELIGIOSO

PR
OD
.1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

27/05
(data final)

7,0:
trabalho

em grupo

3,0:
atividades
da apostila

Módulo 02: Seção 1, 2 e 3

Trabalho em grupo (7,0): em grupo, o aluno
deverá realizar uma análise de uma
narrativa bíblica (o professor disponibiliza
algumas como sugestão, mas o aluno
poderá escolher uma de seu desejo) com
base nas orientações e explicações dadas
pelo professor e disponibilizadas no E-class.
Após isso, o grupo apresentará as
conclusões de sua análise. O trabalho será
elaborado no período das aulas. Serão três
análises principais: enredo da história,
análise dos personagens e lições da história.
Será avaliado: coesão com as orientações
dadas pelo professor e empenho na
produção do trabalho.
Atividades da apostila (3,0).

Av
2

08 a 15/06 10,0 Módulo 02: Seção 4 e 5

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

RE
CU
RS
OS

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

GRAMÁTICA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

16/05
10,0

Orações Subordinadas Reduzidas;
Orações Subordinadas Adjetivas. Avaliação Presencial.

AV2 08/06 10,0 Orações Subordinadas Adverbial. Avaliação Presencial.

PRODUTI
VIDADE

Até
27/05

5,0

Paradidático FUVEST: Algumas
Poesias - Carlos Drummond de
Andrade.

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.

RECURS
OS

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

LITERATURA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

16/05
10,0

Modernismo no Brasil Geração de
22 e Geração de 30. Avaliação Presencial.

AV2 08/05 10,0
Modernismo no Brasil Geração de
45. Avaliação Presencial.

PRODUTI
VIDADE

Até
27/05

5,0

Paradidático FUVEST: Algumas
Poesias - Carlos Drummond de
Andrade.

(Trabalho interdisciplinar com
gramática)

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.

RECURS
OS

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

MATEMÁTICA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

17/05 10 Números Complexos
Atividade Avaliativa feita em sala, todas as
questões precisam ter os cálculos para
serem validadas.

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

PRODUTI
VIDADE

No decorrer
do bimestre

10
Listas de exercícios/ Apostila/
Atividades

As atividades serão avaliadas durante o
bimestre.

RECURSO
S

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

INGLÊS - PROF. DANIEL GASPAR

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

17/05 10,0
Relative clause; direct and
reported speech

Os alunos deverão fazer um vídeo de 5
minutos totalmente em inglês e com
legendas em inglês. Deverão abordar o
objeto de conhecimento relativo a av1 e
usar a criatividade. Poderão escolher o
gênero do vídeo (comédia, romance,
ficção, musical ou algum outro),
relembrando que é um colégio cristão e



deverá ser mantido o respeito a todas as
pessoas, religiões e credos. As
especificações do trabalho serão passadas
em sala de aula e também postadas na
plataforma e-class.

AV2 09/06 10,0
To infinitive or ING form?; past
perfect continuous, past perfect,
simple past and past continuous

Prova individual e sem consulta.

Produtivid
ade

10,0
Produtividade realizada ao longo
do bimestre nos livros e
cadernos.

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

- Vídeo aulas - conteúdos, conceitos e explicações; lista de exercícios e participações e interações em
sala de aula.

SOCIOLOGIA

PRODUT.

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

18/06 10,0
Poder e política

Movimentos Sociais e Democracia
Atividades dos módulos 19 e 20

AV2 13/06 10,0
Poder e política

Movimentos Sociais e Democracia
Avaliação Presencial

10 questões, sendo 09 de respostas
optativas e 01 descritiva.

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



QUÍMICA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

1a parte:
semana de
09 a 13

2a parte :
DIA 18/05

5, 0

5,0

1a parte- Função Nitrogenada e
outras Funções

2a parte:

1a parte : Lista de Exercícios em dupla

2a parte:  Prova Individual

AV2 13/06 10,0
Reações de Substituição e Adição
-Módulos 2 e 3

Avaliação Individual

PRODUTIVIDADE
No decorrer
do bimestre 10,0 Exercícios propostos da apostila Verificação de Livro e Caderno

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

HISTÓRIA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

18/05

Módulo 01: Regime Militar no
Brasil

Módulo 05: Brasil, da
redemocratização ao governo

Dilma

Avaliação Presencial
10 questões, sendo 09 de respostas

optativas e 01 descritiva.

AV2 13/06

Temas Propostos:

Regime Militar no Brasil
Cultura Brasileira

China Revolucionária
Nova Ordem Mundial
Democracia Brasileira

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.

PRODUTIV
DADE

No
decorr
er do
bimest
re

Regime Militar no Brasil
Cultura Brasileira

China Revolucionária
Nova Ordem Mundial
Democracia Brasileira

Atividades dos módulos 01, 02, 03, 04, 05



RECURSOS

- 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 Mód.1- Região Centro - Oeste
Avaliação Presencial

AV2 14/06 Mód.2 -  Sudeste Avaliação Presencial

PRODU
TIVIDA

DE

No
decorrer

do
bimestre
até o dia
23/06/22

Último
dia.

Módulos Região Centro - Oeste -
Sudeste - Sul - Cidadania e

conflitos.

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
eletrodinâmica - resistores, potência e

energia
módulos 1 e 2

avaliação presencial

AV2 14/06 10
eletromagnetismo

módulos 5 e 6
avaliação presencial

PRODUTIVIDADE

No
decorrer

do
bimestre

10

listas 1 resistores, potência e energia
lista 2 geradores, receptores e

capacitores
lista 3 eletromagnetismo

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 om o contemporâneo

BIOLOGIA
AV1 DATA VALOR OBJETO DE

CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

02/05 A 13/05
10.0 BIOTECNOLOGIA E BIOÉTICA APRESENTAÇÃO

AV2 15/06 10.0 HIPÓTESES EVOLUCIONISTAS ATIVIDADE AVALIATIVA

PRODUTI
VIDADE

DURANTE O
BIMESTRE

10.0 CONTEÚDO DO BIMESTRE ATIVIDADES EXTRAS E LIVRO

RECURSO
S

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



ESPANHOL

AV1

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

16/05
10,0

“Oraciones Condicionales I e II, Los
conectores, vocabulário

comunicación

(PROVA/PRESENCIAL)
Interpretação de texto, aplicação
orações condicionais I e II,
conectores.

PROD .
Data final

17/06
Culminância

10,0

“Vestuário,Homônimos e homófonos
Parónimos”.

Vocabulário, interpretação de texto,
aplicação palavras

(PRODUÇÃO CULTURAL:
PESQUISA- DESCUBRIMIENTOS DE

LA HUMANIDAD/ FIGURINO
VESTUÁRIO HISPANICO OU

EUROPEU)

Vocabulário, interpretação de
texto, aplicação palavras
(Homônimos Homófonos

Parónimos)

ATIVIDADES DIÁRIAS
CADERNO E LIVRO

(PRODUÇÃO CULTURAL  E/O
LISTA DE EXERCÍCIOS

CUMULATIVA)

RECURS
OS

PRODUÇÃO CULTURAL: PESQUISA- DESCUBRIMIENTOS DE LA HUMANIDAD/FIGURINO
VESTUÁRIO HESPANICO OU EUROPEU (GRUPO)
(ORIENTAÇÃO E  DETALHAMENTO SERÁ ENVIADO PELO E-CLASS)
E-Class* – (registrar o número de aula de cada semana por disciplina XXXX)

- Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações
- Podcast – comentários e orientações


