
Querido aluno,

DISCIPLINA DATA TIPO CONTEÚDO/ORIENTAÇÕES PESO

29/out AV1 - PROVA Interpretação textual; Gênero poema; Figuras de linguagem; Complemento nominal. 10,0

26/nov
AV2 - PROVA

Interpretação textual; Concordância verbal; Concordância nominal; Paradidáticos Traço de 

poeta  e Soldado desarmado .
10,0

AV3 - TRABALHO Redações produzidas durante o bimestre. 10,0

03/dez
REC - PROVA

Gênero poema; Figuras de linguagem; Complemento nominal; Concordância verbal; 

Concordância nominal.
10,0

04-nov AV1 - TRABALHO Quantifiers: Many, Much, Few, Little 10,0

26/nov AV2 - PROVA Quantifiers: Many, Much, Few, Little. A lot 10,0

03/dez REC - PROVA Quantifiers: Many, Much, Few, Little. A lot 10,0

25/10
AV1 - TRABALHO - 

CPBprovas
Músculos - Origem, inserção e ação

10,0

24/nov AV2 - PROVA Prática Teste Físico 10,0

06/dez REC - PROVA Prática Teste Físico 10,0

17-nov AV1 - TRABALHO Resumo e Trabalho Prático 10,0

24/nov
AV2 - PROVA

Folclore e Cultura, Arte na Natureza, Elementos da Música, Leitura e Releitura e Arte que 

Comunica 10,0

08/dez
REC - PROVA

Folclore e Cultura, Arte na Natureza, Elementos da Música, Leitura e Releitura e Arte que 

Comunica 10,0

ATIVIDADES AVALIATIVAS - 4º bimestre
Turma 71

Este é o  Cronograma das Avaliações para o 4º bimestre. Organize sua rotina de estudos, suas anotações e faça do seu estudo a sua prioridade. É importante que 

organize sua agenda para não perder os prazos das atividades do CPBprovas ou entrega de atividades pelo E-CLASS. Lembre-se: Este é o último bimestre do ano 

letivo. Aproveite cada oportunidade.

Estuda não é perder tempo,  estudar é investir tempo.  Arruda, de J. B.

Português

Inglês

Ed. Física

Arte



17 - nov AV1 - TRABALHO

                                                                      Projeto CAPFLIX                                                                                                      

Diretrizes do trabalho: o trabalho será realizado em grupos. Cada grupo será responsável por 

elaborar o roteiro de um filme. O assunto será conforme o conteúdo do capítulo 10 - O Brasil 

holandês e a expansão de Portugal. O roteiro será baseado nos seguintes assuntos: 1) Os 

holandeses e o açúcar 2) Os ataques holandeses 3) A expulsão dos holandeses  4) A história 

dos Quilombos 5) Os Bandeirantes. Lembrando que o Projeto será dividido em duas etapas: a 

elaboração dele em algumas aulas de História( no trabalho devem constar o roteiro e o uma 

pesquisa sobre o assunto abordado) e a saída para a divulgação no Colégio, onde os alunos 

farão uma propaganda do seu projeto para poder "vendê-lo" para os funcionários do 

Colégio. Ou seja: além de elaborar um bom roteiro, o aluno terá que estar por dentro do 

assunto para fazer uma boa propaganda. Obs: não serão aceitas histórias de filmes que já 

passaram. Os alunos remotos apenas participaram da etapa de envio do roteiro. A 

composição do trabalho será dada em aula. 10,0

24/nov
AV2 - PROVA

Capítulo 10 - O Brasil holandês e a expansão de Portugal; Capítulo 11 - Sociedades e culturas 

africanas( o que der tempo de estudar) 10,0

08/dez REC - PROVA Conteúdo bimestral 10,0

03-nov AV1 - TRABALHO

O trabalho bimestral consiste em:

Pesquisar sobre: a importância dos setores da Agropecuária, Indústria e comércio para a 

economia do Brasil.

•        O aluno deve primeiro ler atentamente o capítulo 12.

•        Após, ele deve fazer um levantamento de dados que mostre pelo menos 3 pontos fortes 

e 3 pontos fracos sobre cada setor mencionado.

•        Montar o trabalho mostrando estes pontos estudados e destacados.

•        Apresentar uma conclusão sobre a temática, mostrando a importância da economia 

brasileira através da sua opinião sobre o que aprendeu.

•        Enviar pelo e-class ao professor (o aluno deve escolher um modelo que possa ser 

enviado pelo e-class) ou enviado ao professor em sala de aula. 10,0

22/nov AV2 - PROVA Capítulos 10 e 11 - regiões Sudeste e Sul do Brasil 10,0

06/dez REC - PROVA Capítulos 10 e 11 - regiões Sudeste e Sul do Brasil 10,0

AV1 - TRABALHO AV1 Trabalho Capítulo 14 O dia em que a morte trouxe vida 10,0

23-nov. AV2 - PROVA AV2 Prova sobre os capítulos 15 Túmulo Vazio e 16 Viagem marcada 10,0

7-dez. REC - PROVA REC Prova sobre os capítulos 15 Túmulo Vazio e 16 Viagem marcada 10,0

12-nov AV1 - TRABALHO
Corpo humano e saúde - as orientações para realização do trabalho serão dadas em aula e 

via E-class. 10,0

23/nov AV2 - PROVA Capítulos 10, 11 e 12. 10,0

07/dez REC - PROVA Conteúdo bimestral. 10,0

História

Geografia

Religião

Ciências



28/out AV1 - PROVA
Cáp 9: Geometria (Plano cartesiano, simetria) Cáp 10: Probabilidade e Estatística 

(Porcentagem) + Aula Paaeb 10,0

25/nov
AV2 - PROVA

Cáp 10: Probabilidade e Estatística (Moda, média, mediana, probabilidade, tipos de gráficos) 

+ Aula Paaeb 10,0

19/nov AV3 - TRABALHO Lista de exercícios sobre média, moda e mediana 10,0

02/dez REC - PROVA Todo o conteúdo do bimestre: Cáp 9 e 10 + Aula PAAEB 10,0

AV1 25 a 29/10/2021

AV2 - PROVA 22 a 26/11/2021

AV3 - TRABALHO 

(AV1 -  POR/MAT)

19/11 - data MÁXIMA 

para entrega

REC - PROVA 02 a 08/12/2021

OBS: Cronograma sujeito a alterações.

Matemática

ORIENTAÇÕES 

GERAIS

Para as disciplinas de Português, Matemática a avaliação será realizada no CPBprovas, no 

contraturno. Para as demais, a AV1 será em formato de trabalho, na data marcada pelo professor 

com cada turma. Horário da Avaliação: 13h às 13h do dia seguinte.

Cada disciplina tem o seu dia de prova. Depois da prova aberta, não poderemos reabrí-la. Horário da 

Avaliação: 13h às 13h do dia seguinte.

Deverão ser realizados e entregues conforme orientações dos professores, respeitando as normas do 

GUIA DE TRABALHOS ESCOLARES que consta no portal: https://biblioteca.sdasystems.org/terminal. 

(clicar no sininho vermelho no canto direito da tela para acessar).

Cada disciplina tem o seu dia de prova. Depois da prova aberta, não poderemos reabrí-la. Horário da 

Avaliação: 13h às 13h do dia seguinte.


