
DATA DISCIPLINA CONTEÚDO - AV2

Língua 

Portuguesa 
Verbos I  – Apostila 4, módulo 3 – páginas 22 a 37.  Verbos II – Apostila 4, módulo 4 – páginas 38 a 52.

Geografia  Industrialização - Módulo: 2 – páginas: 22 a 40

Filosofia Módulo 6 – Fé e Razão - Páginas 46 A 53

Química Módulo 2 Fórmulas Químicas Módulo 3 Gases (págs. 16 a 42)

Inglês Módulo 2- Reflexive Pronouns – pg20 Indefinite Pronouns – pg 22   

Matemática
Apostila 4 - Modulo 2(Geometria de triângulos e quadriláteros): Triângulos/Congruência/Teorema de Pitágoras/triângulos equiláteros 

e isósceles/Teorema de tales/Quadriláteros notáveis (páginas 17 até 28)

Literatura Romantismo em Portugal. Apostila 4, módulo 2, págs. 11 a 29.

Espanhol

Módulo 7: Pretérito Indefinido ( p. 66 ) Pretérito Perfecto ( p. 67 ) Pronombres relativos / interrogativos y exclamativos – Perú : 

Maravillas en America p. 64 - 66Módulo 8 : Pretérito Imperfecto ( p. 75 ) Pretérito Pluscuamperfecto ( P. 77 )  Adverbios ( p. 76 )  -  

Ecuadora : Un santuário natural ( p. 73-75 )

Biologia Seres Acelulares: Vírus e Príons– módulo 3, ap. 4 p. 29 a 40  

Redação Gêneros pessoais: diário e blog. Apostila 4, módulo 2, págs. 9 a 21.

Sociologia Módulo 7 – Sociologia Compreensiva Páginas 49 a 56

Física Estática e torque (módulo 3 – p. 31 a 46 – apostila 4)

História América portuguesa e Diáspora e escravidão Africana.  Pg. 12 a 34.

12 e 14/11 AT ARTES Criar um Mosaico de acordo com as orientações dadas em sala

12/11/19
Ed. Física             

Profº Felipe
Prova prática sistema táticos do futsal: Marcação individual quadra toda (10,0).

18 A 20/11
Ed. Física             

Profª Carol
APRESENTAÇÃO GINÁSTICA GERAL: AS ALUNAS DEVERÃO APRESENTAR UMA COREOGRAFIA COM USO DE MATERIAIS: BOLAS DE BORRACHA, FITAS, ARCOS, BASTÃO.

4º BIMESTRE 2019 -  1º ANO C - 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 AV2: 27/11/19  -  Data limite para apresentação de atestado médico e único dia para pagamento 26/11/19.                                                                                                                                                                                                                       

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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18/11/19

19/11/19

21/11/19

22/11/19

25/11/19

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

De 26/11 à 

29/11

AT ENSINO 

RELIGIOSO

SEMINÁRIO: CRENÇAS SOBRE O CÉU

Critérios de correção:  - Organização (3.0)  - Uso de suporte na apresentação (3.0)  - Conteúdo da fala e clareza na comunicação das ideias (4.0)

A PRODUTIVIDADE DUDOW SERÁ MEDIDA SEMANALMENTE 

                              Paradidático do bimestre: Lista completa da Fuvest                                               

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.

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES

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

diadema@ucb.org.br
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Atividade de Classe e Casa: 3,0 Exercícios de fixação e aprendizagem dos módulos 7 e 8 e exercícios no caderno. De forma individual, a nota se dará através de tarefas concluídas em 

período proposto e em data agendada em sala de aula com os alunos.

Atividade de Classe e Casa: 3,0 MÓDULO 4 DA APOSTILA: EVENTOS FINAIS. 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.3,5 PESQUISAS BÍBLICAS: o aluno deverá encontrar os versículos bíblicos sugeridos em sala de 

aula, pertinentes ao assunto do conteúdo Do módulo 3 da apostila, interpretar e descrever os princípios encontrados nos textos .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.3,5 QUESTIONÁRIOS: conjunto de questões que 

abordam documentários, textos e pesquisas relacionados ao conteúdo do livro didático.

Atividade de Classe e Casa: 3,0 Atividades diárias no livro e caderno.Produtividade:Atividade Mandala 2,0:Pintura Mandala;Desenho Surrealismo 2,5.Atividade utilizando surrrealismo; 

Cartão de natal 2,5 :Confecção Cartão de Natal

Atividade de Classe e Casa 3,0- A correção será feita em sala de aula diariamente e coletivamente com visto no caderno/livro. Ao final do bimestre a nota será proporcional às tarefas realizadas.Dudow 

(1,0).Atividades Gerais: Atividade Avaliativa (AT1)

MATEMÁTICA FINANCEIRA	18/10/19 2,0.Lista de exercícios em dupla (1,0) sobre matemática financeira, feita em sala de aula com assistência e orientação do professor. Simulado de prova individual 

sobre matemática financeira (1,0).CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:Interpretou e compreendeu e identificou a operação correta (0,40) Organizou lógica e sequencial (0,40) Seguiu as etapas dos algoritmos de 

forma correta e coerente (0,40) Concluiu e entregou no tempo proposto (0,40)Chegou a solução satisfatória (0,40).Atividade Avaliativa (AT2)

GEOMETRIA DE TRIÂNGULOS E QUADRILÁTEROS 01/11/19 1,0.Lista de exercícios em dupla (0,5) sobre geometria, feita em sala de aula com assistência e orientação do professor. Simulado de prova 

individual sobre geometria (0,5).CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:Interpretou e compreendeu e identificou a operação correta (0,20) Organizou lógica e sequencial (0,20)Seguiu as etapas dos algoritmos de 

forma correta e coerente (0,20)Concluiu e entregou no tempo proposto (0,20)Chegou a solução satisfatória (0,20).Atividade Avaliativa (AT3)

GEOMETRIA(TÉODOLITO)06/11/19,1,0.Construção do teodolito em dupla (0,5) em sala de aula com orientação do professor

Fazendo medições com o teodolito em dupla(0,5) nas dependências da escola com orientação do professor.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:			A dupla conseguiu fazer a construção do teodolito de maneira 

correta e funcional (0,50) A dupla realizou duas medições com o teodolito e construiu um relatório satisfatório (0,50).Atividade Avaliativa (AT4) GEOMETRIA (ÁREAS) 15/11/19.1,0.Trabalho individual de 

corte, colagem, planificação, medições e cálculos das áreas de uma caixa de papelão.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:Recortou corretamente a caixa e colou na folha de atividade (0,20) Fez as medições e 

marcou-as no devido lugar (0,20) Montou os cálculos de área e perímetro (0,20)

Concluiu e entregou no tempo proposto (0,20)Chegou a solução satisfatória (0,20) Atividade Avaliativa (AT5)

TRIGONOMETRIA (LEIS DO SENO E DO COSSENO) 20/11/19.1,0	.Lista de exercícios em dupla com 4 exercícios de lei dos senos e dos cossenos.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:Interpretou e compreendeu e 

identificou a operação correta (0,20) Organizou lógica e sequencial (0,20)

Seguiu as etapas dos algoritmos de forma correta e coerente (0,20)Concluiu e entregou no tempo proposto (0,20)Chegou a solução satisfatória (0,20)

Atividade de Classe e Casa: 3,0 Exercícios da apostila – módulos 3, 4 e 5  RUMO AO ENEM 3,0.Atividades Gerais:Atividade avaliativa.4,0	.Palavras invariáveis e relacionais – Apostila 4, 

módulo 5 – páginas 53 a 67.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:(AV1, AV2 e Atividade avaliativa)			Correção individualizada feita pela professora com devolutiva para os alunos .CRITÉRIOS DE 

CORREÇÃO:(tarefas de casa – exercícios da apostila)Conferência/visto pela professora;Correção coletiva com a participação efetiva dos alunos.

Atividade de Classe e Casa: 3,0 RUMO AO ENEM 3,0.Atividades Gerais:Dissertação:(5/11)4,0.1. Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. (1.0)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. (1.0)3. Selecionar, 

relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. (0.5)4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 

necessários para a construção da argumentação. (0.5)5. Elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a 

diversidade sociocultural. (1.0) 

Atividade de Classe e Casa: 3,0 RUMO AO ENEM 3,0.Atividades Gerais: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.2,0.•Pequenos experimentos:1.Construção de um calendário lunar (cada aluno deverá tirar 1 foto por dia da lua informando sua fase 

durante 30 dias).2.	Construção de uma ponte de palito de picolé.•	Avalição: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)5 – Fidelidade ao objetivo central (0,5)6– Apresentação (exposição oral) 

(0,5)

Atividade de Classe e Casa: 3,0 RUMO AO ENEM 3,0.Atividades Gerais:Livro paradidático: Quincas Borba. Autor: Machado de Assis.(29/10) 4,0.	Atividade avaliativa com quatro questões 

sobre a leitura do livro paradidático. As questões serão de múltipla escolha, valendo 1,0 ponto cada. O aluno deverá mostrar conhecimento a respeito do conteúdo do livro e fazer uma 

análise crítica. 

Atividade de Classe e Casa: 3,0 Atividades módulos 1, 2, 3  RUMO AO ENEM 3,0Tarefa diária Dudow.Atividades Gerais:Pesquisa sobre Histologia Animal.2,0.O aluno deverá ser capaz de pesquisar os 

tipos de tecidos biológicos, valendo = 1,0.Localização de cada tecido no corpo, valendo = 0,5.Funções de cada tipo de tecido, valendo = 0,5.Essa atividade deverá ser feita no caderno do aluno. Pesquisa 

sobre a reprodução dos Vírus.		2,0.Pesquisar propriedades dos Vírus, explicando suas características = 0,5.Fazer uma descrição de como ocorre a Reprodução dos Vírus = 0,5.Descrever doenças virais de 

importância para seres humanos = 1,0

Atividade de Classe e Casa: 3,0 Exercícios no caderno e no livro. Dudow 3,0.Atividades Gerais:Trabalho: Pesquisar sobre: As alternativas atuais dos transportes terrestres, aquáticos, aéreos 

e ferroviário para diminuir os impactos ambientais. Anexar imagens sobre as novas tecnologias ambientais apropriadas para os transportes ecológicos. Valor: 4,0 (folha de almaço e 

manuscrito)

Atividade de Classe: Participação e comprometimento levando em consideração itens descritos:Regulamentar regras para futsal adaptado.3,0	Regulamentar 6 regras diferentes para o 

futsal, visando a integração e o respeito.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.Resgate de um jogo antigo.2,0.Resgate dos jogos 

tradicionais:mãe da rua e jogos com corda.Saúde e qualidade de vida.1,0.Diferenciar exercícios aeróbicos e exercícios anaeróbicos.
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Atividade de Classe: 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.

Atividade de Classe e Casa: 3,0 Atividades do módulo 7.RUMO AO ENEM 3,0 Tarefa diária da plataforma Dudow.Atividades:REFLEXÕES 3.0 Verificação no Caderno. ATIVIDADE EM SALA 1,0 

Atividade Avaliativa.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: Produzir um texto de  15 linhas sobre os tipos de “Ação Social", ele é (10,0)

Atividade de Classe e Casa: 3,0 RUMO AO ENEM 3,0.Atividades Gerais:Atividade Avaliativa 08/11.4,0.Interpretação de texto + questões 

Critérios de Correção:Os alunos serão avaliados através de uma interpretação de texto. Serão avaliados com 5 questões (o valor de 0,8 cada uma). O objetivo da avaliação é colocar em 

prática as técnicas de leitura apresentadas em sala de aula. 

Ed. Física

Atividade de Classe e Casa: 3,0 RUMO AO ENEM 3,0.Atividades Gerais:Seminário Entre 25/11 e 06/12.	4,0.TEMA: Química e o meio ambiente

Grupos: 4 a 5 pessoas.Trabalho: criar um documentário (em forma de vídeo ou apresentação em sala) sobre chuva ácida, camada de ozônio e efeito estufa, dando maior atenção às 

reações e efeitos químicos envolvidos.Pontuação: (1,0) pela apresentação, (1,0) por todas as informações sobre chuva ácida, (1,0) por todas as informações sobre camada de ozônio e (1,0) 

por todas as informações sobre efeito estufa.

Atividade de Classe e Casa: 3,0 Atividades do módulo 6.RUMO AO ENEM 3,0 Tarefa diária da plataforma Dudow.Atividades:REFLEXÕES 3.0 Verificação no Caderno. ATIVIDADE EM SALA 1,0 

Atividade Avaliativa.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:O aluno irá analisar extremismo entre razão e fé atualmente,produzindo um texto com 15 linhas. no mínimo. (10,0) 

Atividade de Classe e Casa: 3,0 Exercícios no caderno e no livro. Dudow 3,0.Atividades Gerais:Atividade Avaliativa 28/10.4,0.(Prova) Renascimento Cultural

CONTEÚDO
CRONOGRAMA DE PRODUTIVIDADE - 4º BIMESTRE 


