Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): DARILZA CARLA Disciplina: ARGUMENTAÇÃO Série/Turma: 1º ANO
AULAS /
DATAS
(por semana)

03 A 07/10

17 A 21/10

24 A 28/10

31 A 04/11

07 A 11/11

14 A 18/11

21 A 25/11

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

CONTEÚDOS-RELATO PESSOALOBJETIVOS- Conhecer e analisar diferentes projetos editoriais –
institucionais, privados, públicos, financiados, independentes etc. –, de forma
a ampliar o repertório de escolhas possíveis de fontes de informação e
opinião, reconhecendo o papel da mídia plural para a consolidação da
democracia.
CONTEÚDOS-TROCA DE TEXTOS PRODUZIDOS
OBJETIVOS- Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de
resultados de levantamentos e pesquisas
CONTEÚDOS-TEXTO DA PÁGINA 48
OBJETIVOS- Conhecer e analisar diferentes projetos editoriais –
institucionais, privados, públicos, financiados, independentes etc. –, de
forma a ampliar o repertóriode escolhas possíveis de fontes de informação
e opinião, reconhecendo o papel da mídia plural para a consolidação da
democracia.
CONTEÚDOS-TEXTO DA PÁGINA 53
OBJETIVOS- Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de
resultados de levantamentos e pesquisas
CONTEÚDOS-TEXTOS DAS DIFERENTES ESCOLAS LITERÁRIAS
OBJETIVOS- Conhecer e analisar diferentes projetos editoriais –
institucionais, privados, públicos, financiados, independentes etc. –, de
forma a ampliar o repertóriode escolhas possíveis de fontes de informação
e opinião, reconhecendo o papel da mídia plural para a consolidação da
democracia.
CONTEÚDOS-DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA
OBJETIVOS- Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de
resultados de levantamentos e pesquisas
CONTEÚDOS- DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA
OBJETIVOS- Conhecer e analisar diferentes projetos editoriais –
institucionais, privados, públicos, financiados, independentes etc. –, de
forma a ampliar o repertóriode escolhas possíveis de fontes de informação
e opinião, reconhecendo o papel da mídia plural para a consolidação da
democracia.
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CONTEÚDOS- DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA
28 A 30/12

05 A 09/12

OBJETIVOS- Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de
resultados de levantamentos e pesquisas
CONTEÚDOS-REVISÃO
OBJETIVOS-Rever conceitos

INFORMAÇÕES GERAIS
BAREMA (E-CLASS)
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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Unidade Jardim Leblon

ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Giullian
DATAS

07/10

14/10

21/10

28/10

Disciplina: ARTE

Série/Turma: 1º E.M.

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Desenho de perspectiva
OBJETIVO: conhecer e aprofundar-se na técnica renascentista de desenho de perspectiva,
para a sugestão de profundidade e tridimensionalidade, aplicando conceitos como linha do
horizonte, ponto de vista e ponto de fuga. AT1 – folha de atividade: projeção em perspectiva
das formas geométricas na folha. AT2 – realização do desenho em perspectiva da rua da
própria casa.
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com exemplos no quadro, e atividade prática em folha de
atividade.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
CONTEÚDO: > ARTE BARROCA: ESCULTURA/VERMEER
OBJETIVO: estudar e compreender as características do estilo artístico conhecido como Arte
Barroca europeia, a partir da observação e análise de obras escultóricas do estilo, além de
representantes da pintura como Johannes Vermeer. AT3 – tabela ilustrada: características,
artistas, obras da arte barroca europeia.
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com discussão para sanar dúvidas.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
CONTEÚDO: > ARTE BARROCA: CARAVAGGIO
OBJETIVO: estudar e compreender as características do estilo artístico conhecido como Arte
Barroca europeia, a partir da observação e análise de obras pictóricas do importante pintor
Caravaggio. = P1 – Releitura: Caravaggio = escolher uma das obras do artista barroco, para
realizar a proposta da P1 a partir da próxima aula.
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com discussão para sanar dúvidas e registro dos combinados
e protocolos de sala.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
.
CONTEÚDO:  P1 – RELEITURA: CARAVAGGIO 
OBJETIVO: com base na escolha de uma das obras do artista Caravaggio, planejar e elaborar
uma releitura da obra, por meio de pintura. Temas: inclusão; combate a desigualdade; meio
ambiente. Formato: tamanho A3, ou tela aproximada. Técnica: pintura à guache. Grupos de 5
alunos. Entrega: dia 11/11
ESTRATÉGIA: trabalho prático (P1) de pintura.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
= > Avaliações P1 do 3º bimestre < =

04/11

11/11

CONTEÚDO:  P1 – RELEITURA: CARAVAGGIO  (continuação)
OBJETIVO: com base na escolha de uma das obras do artista Caravaggio, planejar e elaborar
uma releitura da obra, por meio de pintura. Fase de finalização e acabamento. Temas:
inclusão; combate a desigualdade; meio ambiente. Formato: tamanho A3, ou tela aproximada.
Técnica: pintura à guache. Grupos de 5 alunos. Entrega: dia 11/11.
ESTRATÉGIA: trabalho prático (P1) de pintura.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
.
CONTEÚDO: > ROCOCÓ
OBJETIVO: estudar e compreender as características do estilo artístico conhecido como
Rococó, a partir da observação e análise de obras e edificações do estilo, além de
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representantes da pintura como Fragonard. AT4 – tabela ilustrada: características e exemplos
da arte Rococó.
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com discussão para sanar dúvidas.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.

18/11

25/11

CONTEÚDO: Apresentação e Entrega dos PORTÓLIOS
OBJETIVO: Acabamento e apresentação dos Portfólios de Arte do IV bimestre, apresentado
de acordo com estrutura estipulada previamente pelo professor, com todas as atividades
realizadas nas aulas do bimestre.
ESTRATÉGIA: aula prática, para finalização, correção e acabamento dos portfólios.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
CONTEÚDO: Aplicação da Prova P2
OBJETIVO: prova bimestral, para avaliação de aprendizagem dos estudantes.
ESTRATÉGIA: prova bimestral realizada em aula.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
= > Avaliações P2 do 3º bimestre < =

02/12

09/12

CONTEÚDO: Revisão para a REAV / PS
OBJETIVO: revisão dos conteúdos estudados ao longo do bimestre, para sanar dúvidas
quanto as características de cada um dos estilos, para a realização da avaliação para
recuperação de aprendizagem.
ESTRATÉGIA: aula expositiva, com discussão para sanar dúvidas.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.
= > – Reavaliações/PS do 3º bimestre < =
CONTEÚDO: Filme: ‘CARAVAGGIO: ENTRE O PINCEL E A ESPADA’
OBJETIVO: exibição de filme para aprofundamento do conteúdo abordado durante o bimestre.
ESTRATÉGIA: exibição de filme.
TAREFA: será publicada no E-class, conforme o calendário de tarefas.

INFORMAÇÕES GERAIS
P1 = 10,0 (trabalho prático)
Tema: RELEITURA - CARAVAGGIO
P2 = 10,0
Conteúdo: ARTE BARROCA.
TA (Portfólio) = 9,5 (data de entrega: 11/11) – abertura; sumário; AT1, 2, 3, 4; foto da P1;
AT = 1,0 cada; 0,5, se atrasado ou incompleto;
SE = 0,5 (simulado extra, dentro da nota de TA)
S = 1,0 Ponto Bônus (Simulado)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): ARTE BARROCA; ROCOCÓ.
A reavaliação /PS substituirá a menor nota (P1 ou P2).
Média: P1 + P2 + TA + S
10
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO
NECESSIDADE DA ESCOLA.

SUJEITAS

A ALTERAÇÕES CONFORME
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1. PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM
A avaliação escolar é um dos elementos da didática o qual contribui para que a escola
desempenhe bem seu papel. Afinal, tal ação tem como foco analisar o desenvolvimento do
conhecimento do aluno, e garantir o seu direito a um ensino de qualidade que a escola deve se
estruturar e se organizar.
Ao tratarmos de princípios de avaliação, consideramos apontar aqueles destacados por Luckesi
(2005):1
 Avaliar permite tomar conhecimento do que se aprendeu e do que não se aprendeu e
reorientar o educando para que supere suas dificuldades, na medida em que o que
importa é aprender.
 A avaliação da aprendizagem exige de cada um de nós educadores: vínculo com a
profissão, formação adequada e consistente, compromisso permanente com a
educação, atenção plena e cuidadosa com todas as nossas intervenções, a flexibilidade
no relacionamento com os educandos.
MODELO DO BAREMA (DEIXAR CLARO O QUE SE ESPERA DO ALUNO NO BIMESTRE)
1º Ano - Ensino Médio
DATA

TIPO

UNIDADE CURRICULAR

04/10/2022

ATIVIDADES DIVERSAS

APROFUNDAMENTO EM BIOLOGIA

CRITÉRIOS
Será avaliado a participação, desempenho, dedicação, criatividade, organização,
montagem, desenvolvimento e empenho para responder as questões propostas.

PONTOS
PREVISTOS

PONTOS
OBTIDOS

ESTRUTURA


Responder as fichas 4, 5 e 8 do Itinerário Formativo Integrado. Entregar
até dia 14/10.
 Assistir ao filme “O DESAFIO DE DARWIN” e preencher a ficha em anexo
sobre o filme. Entregar a ficha preenchida até o dia 14/10
Realizar a confecção de cartazes que envolva o tema: Educação sexual. O tema
será trabalhado em sala, nas aulas de aprofundamento de biologia. A exposição
dos cartazes será no dia 10/11.

5,0

5,0

DESAFIO

PONTUAÇÃO FINAL:

10,0

OBSERVAÇÕES
 Atentar ao valor que se dá para cada item, levando em consideração a habilidade conceitual e
técnica que se pretende alcançar.
 Treinar os alunos a cumprirem os critérios estabelecidos.
 Apresentar o Barema no primeiro dia de aula aos alunos e disponibilizar no E-Class.
1
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1. PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM
A avaliação escolar é um dos elementos da didática o qual contribui para que a escola
desempenhe bem seu papel. Afinal, tal ação tem como foco analisar o desenvolvimento do
conhecimento do aluno, e garantir o seu direito a um ensino de qualidade que a escola deve se
estruturar e se organizar.
Ao tratarmos de princípios de avaliação, consideramos apontar aqueles destacados por Luckesi
(2005):1
 Avaliar permite tomar conhecimento do que se aprendeu e do que não se aprendeu e
reorientar o educando para que supere suas dificuldades, na medida em que o que
importa é aprender.
 A avaliação da aprendizagem exige de cada um de nós educadores: vínculo com a
profissão, formação adequada e consistente, compromisso permanente com a
educação, atenção plena e cuidadosa com todas as nossas intervenções, a flexibilidade
no relacionamento com os educandos.
1º Ano - Ensino Médio
DATA

TIPO

UNIDADE CURRICULAR
ESTRUTURA

Atividades solicitadas, quer seja na apostila quanto no
caderno (caso o aluno não tenha o livro de investigação
matemática), páginas 59 à 68.
Data de entrega até dia 18/11/2022
Trabalho: Investigação Matemática – O que é
Sequência de Fibonacci, quem descobriu e onde se
aplica? Comentar sobre Espiral de Fibonacci, onde
pode ser observada e/ou encontrada.
Data de entrega até dia 18/11/2022

5,0

5,0

DESAFIO
Trabalho/ pesquisa do tema proposto
PONTUAÇÃO FINAL:

10,0

1

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e criando a
prática. 2 ed. Salvador: Malabares Comunicações e eventos, 2005.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1º Ano - Ensino Médio
DATA

TIPO

UNIDADE CURRICULAR

03/10/2022

ATIVIDADES DIVERSAS

APROFUNDAMENTO EM QUÍMICA

CRITÉRIOS

PONTOS
PREVISTOS

PONTOS
OBTIDOS

ESTRUTURA
Atividades propostas nas fichas da apostila de aprofundamento:
Págs: 96, 98, 100, 101, e 104.
Essas atividades serão contabilizadas na semana de: 21 a 25 novembro de 2022.

2,0

Relatório do experimento: Poluição atmosférica e chuva ácida.

4,0

Relatório do experimento: Reciclando Papel.

4,0

PONTUAÇÃO FINAL: ( Média das três notas obtidas no bimestre).

10,0

Coordenação Pedagógica
Associação Sul-mato-grossense
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ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Camila da S. Monteiro Batista Disciplina: Biologia Série/Turma: 1ºAno A/B

AULAS / DATAS

CONTEÚDO/ OBJETIVO / ESTRATÉGIA
CONTEÚDO: Módulo 1 – Embriologia Animal

03 a 07/10

OBJETIVO: compreender o desenvolvimento dos embriões de plantas e

animais.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e
caderno.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula
aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 1 – Embriologia Animal

13 a 14/10

OBJETIVO: compreender o desenvolvimento dos embriões de plantas e

animais.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e
caderno.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula
aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 2 – Histologia Animal

17 a 21/10
OBJETIVO: Identificar os conjuntos de células que formam os tecidos do
corpo de um animal.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e
caderno.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula
aplicada, conforme calendário.
SEMANA DE AVALIAÇÕES - P1
24 a 28/10

CONTEÚDO: Módulo 2 – Histologia animal
OBJETIVO: Identificar os conjuntos de células que formam os tecidos do
corpo de um animal.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e
caderno.
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TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula
aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 2 – Histologia Animal

01/11 a 04/11

OBJETIVO: Identificar os conjuntos de células que formam os tecidos do
corpo de um animal.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e caderno

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula
aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 3 – Origem da vida: Crenças e evidências científicas

08 a 11/11

OBJETIVO: Conhecer as várias hipóteses sobre a criação da vida.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e
caderno.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula
aplicada, conforme calendário.

16 a 18/11

CONTEÚDO: Módulo 3 – Origem da vida: crenças e evidências científicas.
.
OBJETIVO: Conhecer as várias hipóteses sobre a criação da vida.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e
caderno.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula
aplicada, conforme calendário.

29/11 a 02/12

SEMANA DE AVALIAÇÕES – P2
CONTEÚDO: Módulo 3 – Origem da vida: crenças e evidências científicas.
.
OBJETIVO: Conhecer as várias hipóteses sobre a criação da vida.
ESTRATÉGIA: Projeção de slides, Utilização de lousa, apostila e
caderno.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula
aplicada, conforme calendário.
SEMANA DE REAVALIAÇÕES (02 a 08/12)
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INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0 pontos
PROVA 2 = 10,0 pontos
TAREFA AVALIATIVAS = 9,5 pontos
Tarefa avaliativa 1 (2,0) – Lista de exercícios com questões de vestibular
Tarefa avaliativa 2 (2,5) – Lista de exercícios com conteúdo a ser cobrado no PASSE UFMS
Trabalho (5,0) – Portifólio sobre o conteúdo de embriologia, módulo 1. (A entrega acontecerá no dia 10/11)
SIMULADO BIMESTRAL = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas)
SIMULADO EXTRA = 0,5 ponto (somado às notas de tarefa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre.
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.

Conteúdo das avaliações do 4° Bimestre
P1 – HISTOLOGIA ANIMAL – MÓDULO 2
O CONTEÚDO SERÁ AVALIADO COMO TRABALHO – VALOR: 10,0
OS ALUNOS TERÃO QUE MONTAR UM JOGO ONLINE PARA SER APRESENTADO EM
SALA QUE ENVOLVA O CONTEÚDO ABORDADO NESTE MÓDULO.
CADA GRUPO APRESENTARÁ 4 JOGOS SENDO QUE CADA JOGO ABORDARÁ UM
DOS TECIDOS ESTUDADOS - (TECIDO EPITELIAL, TECIDO CONJUNTIVO, TECIDO
MUSCULAR E TECIDO NERVOSO).
SERÁ AVALIADO NO DIA DA APRESENTAÇÃO: O EMPRENHO DO ALUNO NO USO DE
FERRAMENTAS DIGITAIS, DOMÍNIO DE CONTEÚDO, CLAREZA DE IDEIAS E
EXECUÇÃO DO TRABALHO EM SALA E COMPORTAMENTO DURANTE TODAS AS
APRESENTAÇÕES.
ESTAREI PASSANDO EM SALA OS SITES QUE ELES PODERÃO USAR PARA A
CONSTRUÇÃO DOS JOGOS:




GameMaker
Kahoot
WordWall

P2 – ORIGEM DA VIDA: CRENÇAS E EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS – MÓDULO 3.
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CRONOGRAMA ENSINO MÉDIO
IV bimestre – 2022
Professor(a): Ale Eduardo
AULAS /
DATAS
(por semana)

Disciplina: Física

Série/Turma: 1° ano A/B.

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

CONTEÚDO: Impulso de uma força.
OBJETIVO: Interpretar teoremas. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as
linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.

03 a 06/10

ESTRATÉGIA: Curso de METROLOGIA do SENAI, para alunos do primeiro ano B.
Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Aula flexibilizada com alternância entre
metade dos alunos. Uso do aplicativo E- class como forma de aula EAD, livro para
acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e conceitual no quadro.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Quantidade de movimento e colisões.
OBJETIVO: Interpretar teoremas. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as
linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.

13/10

ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Aula flexibilizada com
alternância entre metade dos alunos. Uso do aplicativo como forma de aula EAD, livro para
acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e conceitual no quadro. Anote os
processos matemáticos. Atividade de fixação no caderno.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Mecânica celeste.
OBJETIVO: Agregar conhecimento histórico e científico. Ser capaz de diferenciar e
traduzir entre si as linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão
do saber físico.

17 a 20/10

ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo como
forma de aula EAD, livro para acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e
conceitual no quadro. Anote os processos matemáticos.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.

24 a 27/10

CONTEÚDO: Gravidade por Newton.
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OBJETIVO: Agregar conhecimento histórico e científico. Ser capaz de diferenciar
e traduzir entre si as linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão
do saber físico.
ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo como
forma de aula EAD, livro para acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e
conceitual no quadro. Anote os processos matemáticos. Atividade de fixação no caderno.
TAREFA (apostila):

Será publicada no E-class.

CONTEÚDO: Gravitação.
OBJETIVO: Agregar conhecimento histórico e científico. Ser capaz de diferenciar
e traduzir entre si as linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão
do saber físico.

31 a 03/11

ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo como
forma de aula EAD, livro para acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e
conceitual no quadro. Anote os processos matemáticos. Atividade de fixação no caderno.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Velocidade orbital e de lançamento.
OBJETIVO: Ler e interpretar tabelas, gráficos, esquemas e diagramas. Ser capaz
de diferenciar e traduzir entre si as linguagens matemática, discursiva e gráfica
para a expressão do saber físico.

07/11 a 10

ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo como
forma de aula EAD, livro para acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e
conceitual no quadro. Anote os processos matemáticos. Atividade de fixação no caderno.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Equilíbrio dos corpos. (Estática).
OBJETIVO: Ler e interpretar tabelas, gráficos, esquemas e diagramas. Ser capaz
de diferenciar e traduzir entre si as linguagens matemática, discursiva e gráfica
para a expressão do saber físico.

14 a 17/10

ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo como
forma de aula EAD, livro para acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e
conceitual no quadro. Anote os processos matemáticos.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Equilíbrio dos corpos. (Estática).

21 a 24/11

OBJETIVO: Interpretar teoremas. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as
linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
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ESTRATÉGIA: Última semana para o primeiro ano B, apresentar o certificado (diploma)
do curso do SENAI. Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo como
forma de aula EAD, livro para acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e
conceitual no quadro. Anote os processos matemáticos.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Equilíbrio dos corpos. (Estática).
OBJETIVO: Interpretar teoremas. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as
linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.

28/11 a 01/12

ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo como
forma de aula EAD, livro para acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e
conceitual no quadro. Anote os processos matemáticos
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.
CONTEÚDO: Equilíbrio dos corpos. (Estática).
OBJETIVO: Interpretar teoremas. Ser capaz de diferenciar e traduzir entre si as
linguagens matemática, discursiva e gráfica para a expressão do saber físico.

05 a 08/12
ESTRATÉGIA: Uso de E-Class com revisão, dicas e resumo. Uso do aplicativo como
forma de aula EAD, livro para acompanhamentos e tarefas, com explanação temática e
conceitual no quadro. Anote os processos matemáticos.
TAREFA (apostila): Será publicada no E-class.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Energias mecânicas, impulso e quantidade de movimento com colisões.
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Estática, gravitação e mecânica celeste.
TAREFA – 10,0
Livro didático, lista de fixação e laboratório para o 1º B
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas)
SIMULADO EXTRA = 0,5 (Somado a nota de tarefa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui as duas menores notas bimestrais, tendo ao todo 20 questões).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
O primeiro ano B tem itinerário, com curso de "metria e sistemas unitários pelo SENAI cursos on line".
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV Bimestre – 2022
Professor(a): Lucimar Porangaba Disciplina: Geografia - Série/Turma: 1º ANO A/B

AULAS / DATAS
(por semana)

03-07/10

13-14/10

17-21/10

24-28/10
25-31/10 – P01

31/10/ 01/11
03,04/11

07-11/11

16-18/11

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Questões socioambientais
OBJETIVOS: Desenvolver ações educativas sobre questões e problemas ambientais,
através de métodos ativos, conscientizando sobre a necessidade de proteção e preservação
do meio ambiente.
ESTRATÉGIA: VÍDEO – slides – resumo no caderno
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Questões socioambientais
OBJETIVO: Desenvolver ações educativas sobre questões e problemas ambientais,
através de métodos ativos, conscientizando sobre a necessidade de proteção e preservação
do meio ambiente.
ESTRATÉGIA: Aula expositiva
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Questões socioambientais
OBJETIVOS: Desenvolver ações educativas sobre questões e problemas ambientais,
através de métodos ativos, conscientizando sobre a necessidade de proteção e preservação
do meio ambiente.
ESTRATÉGIA: Minisseminário
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Questões socioambientais
OBJETIVOS: Averiguar conhecimento Adquirido.
ESTRATÉGIA: Revisão e prova P 01
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Estudos Populacionais demográficas
OBJETIVOS: compreender pela quantidade de pessoas em cada faixa etária o grau de
desenvolvimento de um país
ESTRATÉGIA: Aula explosiva e seminário
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Estudos Populacionais demográficas
OBJETIVOS: compreender pela quantidade de pessoas em cada faixa etária o grau de
desenvolvimento de um país
ESTRATÉGIA: Minisseminário
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Migrações
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OBJETIVOS: Analisar a contribuição da geografia da população para a compreensão das
mudanças na distribuição da população no globo procurando situar histórica e
geograficamente os grandes deslocamentos populacionais.
ESTRATÉGIA: Aula expositiva e interativa. Vídeos e reportagens
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Migrações
OBJETIVO: Avaliar conhecimento adquirido.
21-25/11
ESTRATÉGIA: Revisão, dinâmica e Prova P02
PROVA P02
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: População e migrações
OBJETIVO: Avaliar aprendizado adquirido.
28-30/11 / 01-2/12 ESTRATÉGIA: revisão com aula expositiva e atividades.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Migrações
OBJETIVO: Avaliar aprendizado adquirido.
ESTRATÉGIA: revisão com aula expositiva e atividades/ reavaliação
05-09/12
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário
CONTEÚDOS:
OBJETIVO: Avaliar aprendizado adquirido.
12-16/12
ESTRATÉGIA: revisão com aula expositiva e atividades.
14/12
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário
CONTEÚDOS: Exame final
OBJETIVO: Avaliar aprendizado adquirido.
ESTRATÉGIA: revisão com aula expositiva e atividades/ reavaliação
19 e 20/12
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário
INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Questões Ambientais – Módulo 01
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Estudos Populacionais demográficas -Módulo 2 e Migrações – Módulo 03
TAREFA = 4,5 de trabalho e 4,5 de tarefa/interação em sala de aula.
SIMULADO EXTRA = 0,5 (Todas as disciplinas, dentro da nota de tarefa)
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas).
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre)
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME
NECESSIDADE DA ESCOLA.

Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie
em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor
em todos os seus caminhos,
e ele endireitará as suas veredas.
Provérbios 3:5-6
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
Cronograma Ensino Médio
4º bimestre – 2022
Professor(a): Yara Lígia

Disciplina: História

Série/Turma: 1º ano A/B

DATA/AULA

CONTEÚDOS

03/10 a 07/10

Conteúdo: Módulo 1 – Antigo Regime e Sistema Colonial
Objetivos: Identificar as características do Antigo Regime, do mercantilismo e
das Monarquias Absolutistas.
Estratégias: Aula expositiva com registro na lousa: Dimensão política:
absolutismo; Dimensão econômica: mercantilismoDimensão social: divisão
estamental; Dimensão cultural: renascimento cultural / reforma religiosa.
Como era a economia da Idade Moderna. Características do Pacto Colonial e
do protecionismo alfandegário. Breve análise da imagem disponibilizadana
página 8.
Análise de vídeos educativos. Resolução das questões presentes nas páginas
8 e 9.

13/10 e 14/10

Conteúdo: Módulo 1 – Antigo Regime e Sistema Colonial
Objetivos: Identificar as características do Sistema Colonial. Caracterizar a
colonização espanhola, francesa e inglesa.
Estratégias: Aula expositiva. O aluno (a) deverá observar o mapa sugerido
na página12. Após trabalhar os conceitos principais, cada aluno deverá fazer
um Mapa Mental das diferentes propostas de colonização da América,
identificando os atuais países da América que foram colonizados pela
Espanha, por Portugal, pela Inglaterra e pela França. Palavras obrigatórias:
Mercantilismo; Pacto Colonial; Monopólio; Protecionismo Alfandegário;
Escravizados; Servidão Temporária; Mita; Encomienda; Comércio Triangular;
É importante relembrar que o Tratado de Tordesilhas não foi respeitado e que
o processo de colonização ganhou feições específicas em cada região.
Análise de vídeos educativos. Resolução de atividades.

17/10 a 21/10

Simulado.
Conteúdo: Módulo 2 – Brasil colonial: política, economia e sociedade
Objetivos: Analisar as principais características políticas, econômicas e
sociais do Brasil colonial
Estratégias: Aula expositiva por meio da verificação de conhecimentos
anteriores sobre os principais temas do capítulo, fazer o registro no quadro,
com base no eu os alunos falarem e depois complementá-los. Análise de
apresentação no Powerpoint e vídeos educativos para compreensão dos
principais conceitos. Analise as imagens presentes naspáginas 19 a 23.
Para introduzir o tema “escravidão”, utilize as reconstruções em 3D a seguir
para oferecer à sua turma uma ideia mais apurada do que era o tráfico
negreiro.
Link.https://www.slavevoyages.org/voyage/ship#3dmodel/0/en/
É possível parar a linha do tempo e clicar nos navios para revelar as
características do navio em questão.
Link. https://www.slavevoyages.org/voyage/database#timelapse
PESQUISA: Solicite que as duplas acessem o material e redijam um resumo
sobre a escravidão na América a partir da análise das vidas de Mahommah

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
Gardo Baquaqua e de Frederick Douglass. Ambos foram escravizados no
século XIX, e tiveram a experiência de escrever suas biografias.
24/10 a 28/10
P1 (25 a
31/10)
31/10 a 04/11

07/11 a 11/11

Revisão para prova.
Aplicação da Prova P1
Entrega e correção da prova
Conteúdo: Módulo 3 – Diáspora africana e escravidão na América portuguesa
Objetivos: Compreender e comparar as diferenças entre as revoltas do
período. Analisar as causas e consequências da Semana de Arte Moderna e
do Movimento Tenentista.
Estratégias: Aula expositiva e dialogada por meio da análise: quais foram os
possíveis impactos da situação descrita no mapa da página33? Leitura
Coletiva (vide sequência didática) seguido de registro na lousa, a partir das
diferentes contribuições propostas.
do uso de apresentação no Powerpoint e de análise de vídeos educativos.
Elaboração de planilha com as revoltas, comparando-as. Pesquisa e exposição
sobre a produção artística da Semana de Arte Moderna.
10/11 Simulado CPB
Conteúdo: Módulo 4 – Expansão territorial e holandesa no Brasil colonial
Objetivos: Contextualizar os principais fatos históricos do período da
exploração holandesa no Brasil. Especificar as características do governo de
Nassau.
Estratégias: Aula expositiva e dialogada por meio da análise da p. 45.
Análise de trcho do filme “A Missão”, produzido em 1986 edirigido por Roland
Joffé. Link
para cena do
encontro
com os
indígenas:
https://www.youtube.com/watch?v=gHM_kvVjWqY. Link para o filme
completo. https://www.youtube.com/watch?v=cTT6mRiINYE. Ao final, em
duplas, haverá a produção de um texto sobre as impressões que tiveram.
Depois a sistematização no quadro. Análise da página 50, com o
detalhamento do avanço territorial dos portugueses sobre a Colônia,
complementando-o com o mapa da página 52, com foco na atuação dos
bandeirantes.

14/11 a 18/11
21/11 a 25/11
28/11 a 02/12
05/12 a 09/12
12/12 a 16/12
20/12

Revisão
Simulado. Aplicação da Prova P2 (14/09)
Reavaliações (02/12)
Reavaliações (até 08/12), 096/12 Conselho de Classe
Exames finais
Encerramento do 4º Bimestre

INFORMAÇÕES GERAIS
Prova P1 (de 0,0 a 10,0)
Conteúdo: Módulo 1 –

Antigo Regime e Sistema Colonial; Módulo 2 – Brasil colonial: política,
economia e sociedade;
Prova P2 (de 0,0 a 10,0)
Conteúdo: Módulo 3 –

Diáspora africana e escravidão na América portuguesa; Módulo 4 –
Expansão territorial e holandesa no Brasil colonial
Tarefas Diárias: (de 0,0 a 10,0)

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
Simulado Extra: (de 0,0 a 0,5)
Simulado Bônus: (de 0,0 a 1,0)

RECUPERAÇÃO: Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da recuperação
substitui a menor nota bimestral).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME
NECESSIDADE DA ESCOLA.

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV bimestre - 2022
Professor(a): Daiene C. M. Arco

Disciplina: INGLÊS

Série/Turma: 1 EM

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
AULAS /
DATAS

03/10 a 07/10
(10 a 12/10 – Recesso)

17/10 a 21/10

24/10 a 28/10

31/10 a 04/11
(02/11 – Feriado)

07/11 a 11/11

14/11 a 18/11
(15/11 – Feriado)

21/11 a 25/11

28/11 a 02/12

05/12 a 09/12

OBJETIVOS CONCEITUAIS:
Capacitar o aluno para compreender, interpretar e interagir com diferentes formas de comunicação na língua
inglesa com os quais se depara em seu cotidiano. Valorizar a Comunicação de forma escrita e oral. Fazer uso da
Língua Inglesa como ferramenta para expansão social e cultural
ESTRATÉGIAS GERAIS: Aulas expositivas com utilização de recursos didáticos, reprodução de áudios e vídeos, textos
complementares, exercícios de fixação orais e escrito; interação dos alunos por meio de warm ups.
Uso das plataformas E-CLASS e CPB-PROVA

CONTEÚDO: 1. Review: PSALM 23 / Review: Quantifiers

2. Adverbs of Time and Adverbs of Frequency
Objetivo: Atividades de fixação de conteúdo.
ESTRATÉGIA: Acolhimento aos alunos. Aula expositiva e vídeo.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: 1. Adverbs of Place and Manner and Degree
2. Personality Traits - Reading and Comprehension - Pages 2-5
Objetivo: Empregar corretamente o vocabulário about Personality
ESTRATÉGIA: Aula expositiva
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: 1. Review Subjects
2. Avaliacao - P1
Objetivo: Responder as questões em exercício de revisão
ESTRATÉGIA: Aula expositiva, PPT e exercicios.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Simple Future – Will – Page 22
Objetivo: Empregar corretamente e praticar vocabulário: Extreme Sports
ESTRATÉGIA: Aula expositiva e livro.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: 1. Grammar: Be-Going to Future
2. Priorities and Goals - Reading and Comprehension – pages 18-21
Objetivo: Entender como aplicar no cotidiano SMART Mnemonics
ESTRATÉGIA: Avaliação /Aula expositiva.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Avaliação – Exercises List
Objetivo: Colocar em prática a resolução dos exercícios
ESTRATÉGIA: Aula expositiva e livro
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: 1. Review all Subjects
2. Avaliação - P2
ESTRATÉGIA: Aula expositiva, PPT e exercícios.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: 1.
Objetivo: Praticar leitura e interpretação de texto
ESTRATÉGIA: Aula expositiva e livro.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: 1. Atualidades (Newsreel) - Breaking News: Soccer star waits in line for 13 hours to pay
respects to Queen Elizabeth
( https://breakingnewsenglish.com/2209/220919-paying-respects.html )
2. Review – texts and grammar
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
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12/12 a 14/12

Objetivo: Colocar em prática a interpretação de algumas das cenas sobre Paying Respect
ESTRATÉGIA: Aula expositiva e livro.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: 1. Reavaliação
2. American Culture: Holidays – Christmas and New Year`s Day Celebration
Objetivo: Praticar leitura e interpretação de texto
ESTRATÉGIA: Aula expositiva e livro.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

INFORMAÇÕES GERAIS
Barema (postado no E-class)
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
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PLANO DE AULA
PROFESSOR(A): Ana Lúcia Custódio Lopes.

Educação Adventista

2022

ASSOCIAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE

Aprofundamento em Química
Ensino Médio
4° Bimestre
Sistema Interativo de Ensino- CPBEducacional

1° ANO - ENSINO MÉDIO
ITINERÁRIO FORMATIVO
Este planejamento foi elaborado com base na organização do “E-BOOK”, disponível no Portal CPBEducacional, e das fichas do material impresso.
UNIDADE TEMÁTICA 1
TEMA INTEGRADOR

Meio Ambiente.

UNIDADE TEMÁTICA
(Ficha material impresso)
OBJETOS DO CONHECIMENTO

HABILIDADES RELACIONADAS
ÀS COMPETÊNCIAS GERAIS
(Itinerários Formativos)

HABILIDADES DOS ITINERÁRIOS
FORMATIVOS
(Eixos Estruturantes)

SEMANA DE AULA
03/10/2022
a
07/10/2022
10/010/2022

Fenômenos contaminantes do meio ambiente.
 Métodos e Ciência
 Experimentos científicos
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e
ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para
respaldar conclusões, opiniões e argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis,
sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor
soluções para problemas diversos.
(EMIFCNT01) Investigar e analisar situações- problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza
e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso
de dispositivos e aplicativos digitais.
(EMIFCNT02) Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de
processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens
adequados à investigação científica.
(EMIFCNT03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos
tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar
as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.

TAREFA PARA CASA
Será publicada no Eclass no dia da aula
aplicada, conforme
calendário.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
x Livro Didático | Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
Aula 1: Experimento sobre Uso de detergente sobre contaminante ambiental.
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em Química (pág.95).
x Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos

a
14/10/2022

17/10/2022
a
21/10/2022

Será publicada no Eclass no dia da aula
aplicada, conforme
calendário.

 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
Aula 1: Resolução do questionário proposto.
Uso da Apostila do 1º semestre de Aprofundamento em Química (pág.96).

Será publicada no Eclass no dia da aula
aplicada, conforme
calendário.

x Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos
 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
Aula 1: Exposição dialogada sobre conceitos de poluição atmosférica e chuva ácida com o uso de
atividades de conhecimento, textos, vídeos, imagens e artigos.
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em Química (pág.97).
UNIDADE TEMÁTICA 2

TEMA INTEGRADOR

Meio Ambiente e sustentabilidade.

UNIDADE TEMÁTICA
(Ficha material impresso)
OBJETOS DO CONHECIMENTO

HABILIDADES RELACIONADAS
ÀS COMPETÊNCIAS GERAIS
(Itinerários Formativos)

HABILIDADES DOS ITINERÁRIOS
FORMATIVOS
(Eixos Estruturantes)
SEMANA DE AULA
24/10/2022
a
28/10/2022
31/10/2022

Onde há fumaça... sua saúde está em risco.
 Métodos e Ciência
 Experimentos científicos
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas,
analógicas e digitais, com confiança e coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores
importantes para si e para o coletivo que assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e
responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e
resiliência para promover o diálogo, a colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a
valorização da diversidade.
(EMIFCNT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais relacionadas a fenômenos físicos, químicos e/ou
biológicos.
(EMIFCNT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para propor
ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e
de natureza ambiental relacionados às Ciências da Natureza.

TAREFA PARA CASA
Será publicada no Eclass no dia da aula
aplicada, conforme
calendário

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
X Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos
 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
Aula 1: Aula 1: Exposição dialogada sobre o conteúdo programado.
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em Química (pág.97).
x Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos

a
04/11/2022

07/11/2022
a
11/09/2022

Será publicada no Eclass no dia da aula
aplicada, conforme
calendário

x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
Aula 1: Experimento sobre chuva ácida,
Uso da Apostila do 1º semestre de Aprofundamento em Química (pág.98).

Será publicada no Eclass no dia da aula
aplicada, conforme
calendário

x Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco | x Textos Diversos
 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
Aula 1: Aula 1: Exposição dialogada sobre o a escrita do relatório.
Uso da Apostila do 1º semestre de Aprofundamento em Química (pág.98).
UNIDADE TEMÁTICA 3

TEMA INTEGRADOR

Meio Ambiente.

UNIDADE TEMÁTICA
(Ficha material impresso)

O problema Ambiental do Lixo

 Métodos e Ciência
 Experimentos científicos
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e
ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para
HABILIDADES RELACIONADAS
respaldar conclusões, opiniões e argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis,
ÀS COMPETÊNCIAS GERAIS
sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e
(Itinerários Formativos)
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor
soluções para problemas diversos.
(EMIFCNT01) Investigar e analisar situações- problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza
e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso
de dispositivos e aplicativos digitais.
(EMIFCNT02) Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de
HABILIDADES DOS ITINERÁRIOS
processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens
FORMATIVOS
adequados à investigação científica.
(Eixos Estruturantes)
(EMIFCNT03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos
tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar
as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.
SEMANA DE AULA
TAREFA PARA CASA
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
OBJETOS DO CONHECIMENTO

14/11/2022

Será publicada no Eclass no dia da aula

x Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco | x Textos Diversos
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional

a
18/11/2022

21/11/2022
a
25/11/2022

aplicada, conforme
calendário

Aula 1: Experimento Reciclando Papel
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em Química (pág.100).

Será publicada no Eclass no dia da aula
aplicada, conforme
calendário

X Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
Aula 1: Aula 1: Exposição dialogada sobre o a escrita do relatório.
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em Química (pág.100).
UNIDADE TEMÁTICA 4

TEMA INTEGRADOR

Meio Ambiente.

UNIDADE TEMÁTICA
(Ficha material impresso)
OBJETOS DO CONHECIMENTO

HABILIDADES RELACIONADAS
ÀS COMPETÊNCIAS GERAIS
(Itinerários Formativos)

HABILIDADES DOS ITINERÁRIOS
FORMATIVOS
(Eixos Estruturantes)

SEMANA DE AULA
28/11/2022
a

Lixões: uma deplorável situação da vida humana e O devido tratamento do lixo.
 Métodos e Ciência
Experimentos científicos
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e
ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para
respaldar conclusões, opiniões e argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis,
sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor
soluções para problemas diversos.
(EMIFCNT01) Investigar e analisar situações- problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza
e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso
de dispositivos e aplicativos digitais.
(EMIFCNT02) Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de
processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens
adequados à investigação científica.
(EMIFCNT03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos
tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar
as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.

TAREFA PARA CASA
Será publicada no Eclass no dia da aula

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
x Livro Didático | x Laboratórios | x Quadro Branco | xTextos Diversos
 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca | x Atividades Portal CPBEducacional

02/12/2022

05/12/2022
a
09/12/2022

aplicada, conforme
calendário

Aula 1: Aula 1: Exposição dialogada sobre o conteúdo programado.
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em Química (pág.101).

Será publicada no Eclass no dia da aula
aplicada, conforme
calendário

Aula 1: Aula 1: Exposição dialogada sobre o conteúdo programado.
Uso da Apostila do 2º semestre de Aprofundamento em Química (pág.103).

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS
Barema

SOLICITAÇÕES DO PROFESSOR PARA A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA:

OBSERVAÇÕES E ORIENTAÇÕES DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O PROFESSOR:

COORDENADOR(A):

PLANO DE AULA

PROFESSOR(A): Yara Lígia

Educação Adventista

2022

ASSOCIAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE

DEBATES CONTEMPORÂNEOS
Ensino Médio
4° Bimestre
Sistema Interativo de Ensino- CPBEducacional

1° ANO - ENSINO MÉDIO
ITINERÁRIO FORMATIVO
Este planejamento foi elaborado com base na organização do “E-BOOK”, disponível no Portal CPBEducacional, e das fichas do material impresso.
UNIDADE TEMÁTICA
TEMA INTEGRADOR

Possibilidades de difusão das Ciências Humanas

UNIDADE TEMÁTICA
Os fins justificam os meios: possibilidades - Ficha 5 a 8
(Ficha material impresso)
OBJETOS DO
As permanências desta ideia na História Contemporânea
CONHECIMENTO
HABILIDADES
(EMIFCHS01) Investigar e analisar situações problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social,
RELACIONADAS ÀS
COMPETÊNCIAS GERAIS
econômica, filosófica, política
(Itinerários Formativos)
HABILIDADES DOS
ITINERÁRIOS FORMATIVOS (EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética.
(Eixos Estruturantes)
TAREFA PARA
SEMANA DE AULA
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
CASA
X Livro Didático |  Laboratórios | X Quadro Branco |  Textos Diversos
X Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
Fazer os exercícios Tema norteador: Possibilidade de difusão das ciências humanas
da Ficha 5 p. 130, Desenvolvimento da aula:
 Debater a frase: “os fins justificam os meios?”
do caderno
Debates
03/10/2022
 Passar o vídeo “porque é que Maquiavel ainda causa tanto horror, porque continua atual”, site
Contemporâneos.
#linhasCruzadas
Será publicada no
 Passar no quadro a pergunta: Existem movimentos em que o caminho a ser percorrido é mais importante
E-class.
do que o destino a ser alcançado? Os alunos deverão copiar e responder no caderno.
 Sugestão de leituras em anexo.
10/10/2022

 Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco |  Textos Diversos
X Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional

Pesquisar sobre o
governo de Getúlio
Vargas, anotar no
caderno.
SEMANA DE AULA

Tema norteador: Possibilidade de difusão das ciências humanas
Desenvolvimento da aula:
Apresentar aos alunos os dois vídeos do QR Code da p. 130 sobre o Plano Cohen do governo de Varga.
Depois os alunos irão se dividir em dois grupos, um será para defesa da ação de Vargas e outro para acusação.
Levantar informações, fazendo anotações no caderno, para um júri popular de Vargas na próxima aula.

TAREFA PARA
CASA

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
 Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco |  Textos Diversos
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
Tema norteador: A QUESTÃO MIGRATÓRIA: CAUSAS
Desenvolvimento da aula:
 Juri popular de Vargas

17/10/2022

UNIDADE TEMÁTICA 6
TEMA INTEGRADOR
UNIDADE TEMÁTICA
(Ficha material impresso)
OBJETOS DO
CONHECIMENTO
HABILIDADES
RELACIONADAS ÀS
COMPETÊNCIAS GERAIS
(Itinerários Formativos)

Possibilidades de difusão das Ciências Humanas
Ficha 6: Os fins justificam os meios: limites

Os limites da aplicabilidade desta ideia nos debates contemporâneos - Estudo de caso
(EMIFCHS03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica,
filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, identificando os diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando
apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor
soluções para problemas diversos.

HABILIDADES DOS
ITINERÁRIOS FORMATIVOS
(Eixos Estruturantes)
TAREFA PARA
SEMANA DE AULA
CASA

24/10/2022

Elaborar uma
paródia sobre o
tema suscitado no
debate.
Será postado no eclass

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
x Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco |  Textos Diversos
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
Desenvolvimento da aula:
 Passar os vídeos sugeridos no QR Code da p. 132.
 Suscitar um debate sobre a necessidade ou não das armas nucleares.
 Fazer os exercícios da Ficha 6 p. 132, do caderno Debates Contemporâneos.
 Elaborar uma paródia sobre o tema.

31/10/2022

Ler e grifar a ficha
7

 Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco | x Textos Diversos
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
 Apresentação das paródias.

UNIDADE TEMÁTICA 7
TEMA INTEGRADOR

Possibilidades de difusão das Ciências Humanas

UNIDADE TEMÁTICA
Ficha 7: Totalitarismos: diferenças entre direita e esquerda
(Ficha material impresso)
OBJETOS DO
Contextualização histórica dos conceitos - Possibilidades de aplicabilidade
CONHECIMENTO
HABILIDADES
(EMIFCHS07) – Identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à
RELACIONADAS ÀS
COMPETÊNCIAS GERAIS
diversidade de modos de vida, às diferentes identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional,
(Itinerários Formativos)
HABILIDADES DOS
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores
ITINERÁRIOS FORMATIVOS importantes para si e para o coletivo que assegurem a tomada de decisões conscientes.
(Eixos Estruturantes)
TAREFA PARA
SEMANA DE AULA
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
CASA
07/11/2022
Fazer os exercícios x Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco | x Textos Diversos
da Ficha 7 p. 134, x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
do caderno
Desenvolvimento da aula:
Debates
 Passar um vídeo que explique a diferença entre direita e esquerda.
Contemporâneos.
 Depois os alunos irão debater sobre o que pensam a respeito.
Será publicada no
 Passar perguntas suscitas como dúvidas pelos alunos no debate para que os alunos copiem no caderno
E-class.
e respondam.
 Organizar grupos para debaterem na próxima aula, apresentando partidos de direita e de esquerda do
Brasil e seu histórico.
14/11/2022
 Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco | x Textos Diversos
Ler e grifar a ficha x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
8. Será publicada
Desenvolvimento da aula:
no
 Apresentação das pesquisas em modelo de seminário.
E-class.
 Passar os vídeos sugeridos no QR Code da p. 134.
 Cada dupla deverá ler o “Chegando” da p. 134, debater e responder a questão proposta: Se o
totalitarismo pode ser de direita ou de esquerda, o que determina a escolha entre essas duas
possibilidades?




Registrar no caderno.
Duas duplas serão sorteadas para lerem suas respostas.
UNIDADE TEMÁTICA 8

TEMA INTEGRADOR
UNIDADE TEMÁTICA
(Ficha material impresso)
OBJETOS DO
CONHECIMENTO
HABILIDADES
RELACIONADAS ÀS
COMPETÊNCIAS GERAIS
(Itinerários Formativos)

Possibilidades de difusão das Ciências Humanas
Ficha 8: 8. Totalitarismos: semelhanças entre direita e esquerda

Críticas à Modernidade - Críticas à Pós-Modernidade - Limites para a aplicabilidade dos conceitos
(EMIFCHS10) – Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas podem ser utilizadas na concretização de projetos pessoais ou produtivos, em âmbito local, regional, nacional
e/ou global, considerando as diversas tecnologias disponíveis, os impactos socioambientais, os direitos humanos e a
promoção da cidadania.
(EMIFCG10) – Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar
objetivos pessoais e profissionais, agindo de forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse,
frustração, fracasso e adversidade.

HABILIDADES DOS
ITINERÁRIOS FORMATIVOS
(Eixos Estruturantes)
TAREFA PARA
SEMANA DE AULA
CASA
21/11/2022
Fazer os exercícios
da Ficha 1 p. 136,
do caderno
Debates
Contemporâneos.
Será publicada no
E-class.

28/11/2022

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
 Livro Didático |  Laboratórios |  Quadro Branco | x Textos Diversos
x Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
Desenvolvimento da aula
 Passar os vídeos sugeridos no QR Code da p. 136.
 Depois em duplas os alunos irão responder a pergunta Direita e esquerd podem caminhar para extremos,
e, quanto mais o fazem, se aproximam mais. Você concorda? Justifique:
 4 alunos serão sorteados para lerem suas respostas.
 Depois os alunos irão sair da sala e entrevistar pessoas fazendo a mesma pergunta. As respostas serão
compartilhadas com a sala.
x Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos
 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
Desenvolvimento da aula
 Duplas de alunos irão sair pela escola objetivando entrevistar uma pessoa perguntando se ela sabe a
diferença/semelhança entre direita e esquerda, e seu conceito sobre um e o outro. Anotar as respostas
no caderno.
 Posteriormente irão compartilhar suas descobertas com a turma

05/12/2022

x Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos
 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
Desenvolvimento da aula:
Apresentação das entrevistas feitas na aula passada.

12/12/2022

x Livro Didático |  Laboratórios | x Quadro Branco |  Textos Diversos
 Vídeos e outras mídias |  Biblioteca |  Atividades Portal CPBEducacional
Encerramento das notas do bimestre

SOLICITAÇÕES DO PROFESSOR PARA A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA:

OBSERVAÇÕES E ORIENTAÇÕES DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O PROFESSOR:

COORDENADOR(A):

Sugestão de trechos a serem lidos:

LIVRO 1

Um príncipe desejoso de conservar-se no poder tem de aprender os meios de não serbom.
(...)
Nasce daí o debate: se é melhor ser amado que temido ou o inverso. Dizem que o ideal seria
viver-se em ambas as condições, mas, visto que é difícil acordá-las entre si, muito mais seguro
é fazer-se temido que amado, quando se tem de renunciar a uma das duas.
(...)
Deveis saber, portanto, que existem duas formas de se combater: uma, pelas leis, outra, pela
força. A primeira é própria do homem; a segunda, dos animais. [...] Ao príncipe torna-se
necessário, porém, saber empregar convenientemente o animal e ohomem.

MAQUIAVEL, N. O Príncipe.

LIVRO 2.

A única maneira de instituir um tal poder comum é conferir toda sua força e poder a um homem
ou a uma assembleia de homens. É como se cada homem dissesse a cada homem: Cedo e
transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembléia de
homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante
todas as suas ações. Feito isso, àmultidão assim unida numa só pessoa se chama Estado.
(...)
Desta guerra de todos os homens contra todos os homens também isto é consequência: que nada
pode ser injusto. As noções de bem e de mal, de justiça e injustiça, não podem aí ter lugar. Onde
não há poder comum não há lei, e onde não há lei não há injustiça. Na guerra, a força e a fraude
são as duas virtudes cardeais. Ajustiça e a injustiça não fazem parte das faculdades do corpo ou
do espírito. Se assimfosse, poderiam existir num homem que estivesse sozinho no mundo,
do mesmo

modo que seus sentidos e paixões.(...)
Devemos, portanto, concluir que a origem de todas as grandes e duradouras sociedades não
provém da boa vontade recíproca que os homens tivessem uns paracom os outros, mas do medo
recíproco que uns tinham dos outros.

HOBBES, T. Leviatã

LIVRO 3.
“Todo poder vem de Deus. Os governantes, pois, agem como ministros de Deus e seus
representantes na terra. Consequentemente, o trono real não é o trono de um homem, mas o
trono do próprio Deus. Resulta de tudo isso que a pessoa do rei é sagrada, e que atacá-lo de
qualquer maneira é sacrilégio. (...) O poder real é absoluto.O príncipe não precisa dar contas de
seus atos a ninguém.
(...)
o príncipe, que trabalha para o seu Estado, trabalha para os seus filhos, e o amor quetem pelo seu
reino, confundindo com o que tem pela sua família, torna-se-lhe natural...O rei vê de mais longe
e de mais alto; deve acreditar-se que ele vê melhor..."

BOSSUET, Jaques-Bénigne, 1627-1704

Conclusão
Finalize a aula destacando as ideias principais de cada excerto. Proponha,com a
colaboração das duplas, informações que sintetizem os argumentoscentrais de cada
autor sobre o absolutismo.

Sugestão de sistematização:

Nicolau Maquiavel
“O Príncipe” - ruptura com os preceitos cristãos

Jacques Bossuet
Direito Divino de governar

Thomas Hobbes
Os súditos deveriam renunciar à liberdade para garantir a paz
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Gislaine Anjos
AULAS /
DATAS
(por semana)

03/10 a 07/10

10/10 a 14/10
10, 11, 12
recesso

17/10 a 21/10

24/10 a 28/10
Avaliações P1
25 a 31

31/10 a 04/11

07/11 a 11/11

14/11 a 18/11

21/11 a 25/11
Avaliações P2

Disciplina: Literatura

Série/Turma: 1º ano

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Romantismo
OBJETIVO: Conhecer as origens do romantismo, seus autores e principais características
ESTRATÉGIA:
AULA 1: Conceitos e explicação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Romantismo
OBJETIVO: Conhecer as origens do romantismo, seus autores e principais características
ESTRATÉGIA:
AULA 1: vídeo sobre o romantismo
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Romantismo
OBJETIVO: Conhecer as origens do romantismo, seus autores e principais características
ESTRATÉGIA:
AULA 1: correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Romantismo
OBJETIVO: Conhecer as origens do romantismo, seus autores e principais características
ESTRATÉGIA:
AULA 1: avaliação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: O texto dramático no romantismo brasileiro
OBJETIVO: Compreender o que é teatro nacional, as características e os dramaturgos
brasileiros
ESTRATÉGIA:
AULA 1: Conceitos e explicação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: O texto dramático no romantismo brasileiro
OBJETIVO: Compreender o que é teatro nacional, as características e os dramaturgos
brasileiros
ESTRATÉGIA:
AULA 1: vídeo sobre o romantismo
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: O texto dramático no romantismo brasileiro
OBJETIVO: Compreender o que é teatro nacional, as características e os dramaturgos
brasileiros
ESTRATÉGIA:
AULA 1: correção de atividades
TAREFA (LIVROS): Será publicada no E-class no dia da aula dada, conforme calendário.
CONTEÚDO: O texto dramático no romantismo brasileiro
OBJETIVO: Compreender o que é teatro nacional, as características e os dramaturgos
brasileiros
ESTRATÉGIA:
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

28/11 a 02/12

05/12 a 09/12
02 a 08
reavaliações

12/12 a 16/12

AULA 1: avaliação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Romantismo
OBJETIVO: analisar obras do período literário
ESTRATÉGIA:
AULA 1: análise de obras
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Romantismo
OBJETIVO: analisar obras do período literário
ESTRATÉGIA:
AULA 1: análise de obras
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Romantismo
OBJETIVO: analisar obras do período literário
ESTRATÉGIA:
AULA 1: análise de obras
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos:
- Interpretação textual; conceitos do caderno; Romantismo – módulo 1 e 2
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos:
- Interpretação textual; conceitos do caderno; O texto dramático no romantismo brasileiro – Módulo 3

TAREFA = 9,5
- Tarefas que valem ponto são postadas no E-class, contendo o quanto vale, descrito em cada uma.
SIMULADO BIMESTRAL = 1,0 Ponto Bônus
SIMULADO EXTRA = 0,5 (dentro da nota de TA)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Regina de O. Fialho Disciplina: Matemática Série/Turma: 1° Ano A e B
AULAS / DATAS

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
Conteúdo: Analisando dados quantitativos

03/010 a 07/10

Objetivo: Medidas de variabilidade: desvio médio, variância e desvio padrão

13/10 a 14/10

Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Analisando dados quantitativos – Definindo formular para as medidas de

variabilidade
Objetivo: Expressões para as medidas de variabilidade: o somatório
17/10 a 21/10

Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Analisando dados quantitativos – Representação gráfica

Objetivo: Diagrama de ramos e folhas e digrama boxplot
24/10 a 28/10

31/10 a 04/11

Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Avaliação P 1
Dia
/10
Conteúdo: Analisando dados quantitativos
Estratégia. Atividades de revisão
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Geometria analítica – alinhamento de três pontos

Objetivo: Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da
realidade e agir sobre ela. Alinhamento de pontos
07/11 a 11/11

14/11 a 18/11

21/11 a 25/11

28/11 a 02/12

05/12 a 09/12

Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Geometria analítica
Objetivo: Retas; Posição relativa entre retas; Circunferências.
Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Geometria analítica
Objetivo: Retas; Posição relativa entre retas; Circunferências.
Estratégia. Atividades de fixação no livro e caderno.
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Avaliação P 2
Dia
/11
Conteúdo: Geometria analítica
Estratégia: Lista de Atividades – Revisão
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Geometria analítica
Estratégia: Lista de Atividades – Revisão
TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
REAVALIAÇÕES
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12/12 a 14/12

P-1 - Conteúdo: Analisando dados quantitativos
Lista de Atividades – Revisão
P-2 - Conteúdo: Geometria analítica
Lista de Atividades – Revisão TAREFA (Livros):Será publicada no E-class no dia da aula
aplicada, conforme calendário.
Encerramento do 4° Bimestre

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Analisando dados quantitativos
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Geometria analítica
TAREFA AVALIATIVA 1= 6,0
TAREFA AVALIATIVA 2= 3,5
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus
SIMULADO EXTRA = 0,5
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substituirá a menor nota).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): DARILZA CARLA

Disciplina: LP

Série/Turma: 2 ANO-EM

AULAS /
DATAS
(por semana)

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

03 A 07/10

CONTEÚDOS- verbos imperativos; gênero tutorial e relato pessoal;
conjunções.
OBJETIVOS- Comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas
gramáticas de uso contemporâneas em relação a diferentes tópicos
gramaticais, de forma a perceber as diferenças de abordagem e o fenômeno
da variação linguística eanalisar motivações que levam ao predomínio do
ensino da norma-padrão na escola.

17 A 21/10

24 A 28/10
P1

31 A 04/11

07 A 11/11

14 A 18/11

21 A 25/11
P2

CONTEÚDOS- classificação de verbos, uso do ‘Há’ verbo haver,formação
de tempos simples e tempos verbais compostos.
OBJETIVOS- Analisar, em textos de diferentes gêneros, marcas que
expressam a posição do enunciador frente àquilo que é dito: uso de diferentes
modalidades
CONTEÚDOS- classificação de verbos, uso do ‘Há’ verbo haver,formação
de tempos simples e tempos verbais compostos.
OBJETIVOS- Analisar, em textos de diferentes gêneros, marcas que
expressam a posição do enunciador frente àquilo que é dito: uso de diferentes
modalidades
CONTEÚDOS-Revendo tutorial + preposição
OBJETIVOS-(EM13LP15) Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e
avaliar textos escritos e multissemióticos, considerando sua adequação às
condições de produção do texto
CONTEÚDOS-conjunções
OBJETIVOS- Comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas
gramáticas de uso contemporâneas em relação a diferentes tópicos
gramaticais, de forma a perceber as diferenças de abordagem e o fenômeno
da variação linguística eanalisar motivações que levam ao predomínio do
ensino da norma-padrão na escola.
CONTEÚDOS-Relato pessoal
OBJETIVOS-(EM13LP15) Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e
avaliar textos escritos e multissemióticos, considerando sua adequação às
condições de produção do texto
CONTEÚDOS-Concordância nominal
OBJETIVOS- Comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas
gramáticas de uso contemporâneas em relação a diferentes tópicos
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gramaticais, de forma a perceber as diferenças de abordagem e o fenômeno
da variação linguística eanalisar motivações que levam ao predomínio do
ensino da norma-padrão na escola.

28 A 30/12

CONTEÚDOS-Curiosidades da língua portuguesa
OBJETIVOS- Comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas
gramáticas de uso contemporâneas em relação a diferentes tópicos
gramaticais, de forma a perceber as diferenças de abordagem e o fenômeno
da variação linguística eanalisar motivações que levam ao predomínio do
ensino da norma-padrão na escola.

05 A 09/12
PS

CONTEÚDOS-Revisão
OBJETIVOS-Rever conceitos

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos- Análise morfossintática
PROVA 2 = 10,0
Seminário (orientações em sala de aula e E-class)
TAREFA - = 10,0 Serão avaliados todos os instrumentos (tarefa, participação, pesquisa e proposta em sala de aula)
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas)

SIMULADO EXTRA = 0,5 (Todas as disciplinas)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui a menor nota).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Ana Lúcia Custodio Lopes Disciplina: Química Série/Turma: 1ºAno A/B

AULAS /
DATAS

03 a 07/10

CONTEÚDO/ OBJETIVO / ESTRATÉGIA

Apresentação do roteiro avaliativo da Feira de Ciências CAC
2022 – Valor dessa atividade 7,0 pontos. Finalização da
atividade 06.11.22
CONTEÚDO: Módulo 01 – Grandes Grupos dos Compostos
Inorgânicos
OBJETIVO:

Compreender a natureza das substâncias iônicas
dissolvidas em água e entender seu comportamento em soluções aquosas.

ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 03 de Química. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 02 – Interações entre as substâncias.
10 a 15/10

OBJETIVO: Reconhecer os diferentes tipos de reações químicas por
meio da análise de suas equações químicas.

ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 03 de Química. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.

17 a 21/10

Atividade Avaliativa de Química – Lista de Exercícios CPB
PROVAS (Valor 2,5).
CONTEÚDO: Módulo 02 – Interações entre as substâncias.
OBJETIVO: Reconhecer os diferentes tipos de reações químicas por
meio da análise de suas equações químicas.

ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 03 de Química. Registro no caderno.
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TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
SEMANA DE AVALIAÇÕES - P1
24 a 28/10
CONTEÚDO: Módulo 01 – Grandezas
Químicas:
atômica, massa molecular e constante de Avogadro.

Massa

OBJETIVO: Utilizar conceitos matemáticos para calcular as
grandezas químicas.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 04 de Química. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 01 – Grandezas Químicas: Massa molar
e volume molar.
31/10 a 04/11
OBJETIVO: Utilizar conceitos matemáticos para calcular as
grandezas químicas.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 04 de Química. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.

07 a 11/11

Finalização e apresentação das atividades da Feira de Ciências
CAC 2022 – Valor dessa atividade 7,0 pontos. Finalização da
atividade 06.11.22
CONTEÚDO: Módulo 02 – Representação dos compostos
químicos: Fórmulas centesimal, mínima e molecular.
OBJETIVO: Utilizar conceitos matemáticos para calcular as
grandezas químicas.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 04 de Química. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 02 – Representação dos compostos
químicos: Conversão de fórmulas.
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14 a 18/11
OBJETIVO: Utilizar conceitos matemáticos para calcular as
grandezas químicas.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 04 de Química. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
.
SEMANA DE AVALIAÇÕES – P2
21 a 25/11
CONTEÚDO: Módulo 03 – Radioatividade: Leis das emissões
radioativas e tempo de Meia Vida.
OBJETIVO: Compreender o fenômeno da radioatividade, entender
o equilíbrio entre o número de prótons e nêutrons no núcleo atômico
e escrever equações que representem reações nucleares.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 04 de Química. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
28 a 02/12

CONTEÚDO: Módulo 03 – Radioatividade: Fissão e Fusão
nucleares e Riscos e benefícios das radiaçãoes.
OBJETIVO: Desmistificar o tema Radiação, que geralmente
encontra-se revestido de pré concepções que enfocam os malefícios
e o caráter prejudicial das mesmas, devido à falta de conhecimento
sobre a temática.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 04 de Química. Registro no caderno.
TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.

05 a 09/12

SEMANA DE REAVALIAÇÕES (26 a 30/09)
CONTEÚDO: Módulo 04 – Lei das Reações Químicas
OBJETIVO: Reconhecer as diferentes leis que permeiam as reações
químicas.

ESTRATÉGIA: Aulas teóricas, expositivas e dialogadas. Uso da
Apostila 04 de Química. Registro no caderno.
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TAREFA: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
12 a 14/12

Semana destinada ao Bloco de Estudos para os alunos que
ficaram de exame na disciplina de Química.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0 pontos
Conteúdos: Módulo 01 – Grandes Grupos dos Compostos Inorgânicos e Módulo 02 –
Interações entre as substâncias.

PROVA 2 = 10,0 pontos
Conteúdos: Módulo 01 – Grandezas Químicas: Massa atômica, massa molecular e
constante de Avogadro. Módulo 02 – Representação dos compostos químicos: Conversão
de fórmulas e Módulo 03 – Radioatividade: Leis das emissões radioativas e tempo de Meia
Vida.

TAREFA (Feira de Ciências (7,0) e lista de exercícios (2,5) CPB) = 9,5 pontos
SIMULADO BIMESTRAL = 1,0 Ponto Bônus (Todas as disciplinas)
SIMULADO EXTRA = 0,5 ponto (somado às notas de tarefa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre.

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME
NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO MÉDIO
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Gabriellen B. de Oliveira Disciplina: Ensino Religioso Série/Turma: 1º ano
AULAS /
DATAS
(por semana)

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

CONTEÚDO: Módulo 1- O crucificado: A visão de Jesus sobre a cruz, o pecado e a
salvação.

Aula 1

OBJETIVO: Concluir que a autoridade de Deus representa uma relação amorosa de um Pai
que se importa com o bem-estar de seus filhos.
ESTRATÉGIA: Explicação sobre a importância histórica, cultural e religiosa do azeite.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 1- O crucificado: A visão de Jesus sobre a cruz, o pecado e a
salvação.
OBJETIVO: Concluir que a autoridade de Deus representa uma relação amorosa de um
Pai que se importa com o bem-estar de seus filhos.

Aula 2
Estratégia: Simulação da do cerimonial da Santa Ceia bíblica com os alunos e explicação
de cada um de seus elementos.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 1- O crucificado: A visão de Jesus sobre a cruz, o pecado e a
salvação.
OBJETIVO: Identificar o livre-arbítrio do ser humano como recurso útil para a tomada de
decisões

Aula 3

ESTRATÉGIA: Revisão através de powerpoint e vídeo explicativo sobre o papel do
messias nos tempos bíblicos. Realizar um paralelo do episódio com Judas e situações em
que a lealdade é provada.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
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CONTEÚDO: Módulo 1- O crucificado: A visão de Jesus sobre a cruz, o pecado e a
salvação.
OBJETIVO: Identificar o livre-arbítrio do ser humano como recurso útil para a tomada de
decisões

Aula 4
ESTRATÉGIA: Discussão sobre lealdade, e uso do aplicativo Mentimeter para
responder a pergunta: “Como posso demonstrar minha lealdade a Deus?”
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 1- O crucificado: A visão de Jesus sobre a cruz, o pecado e a
salvação.
OBJETIVO: Partilhar experiências resultantes de adotar Deus como o Senhor de sua vida, e
como ele concede discernimento para a tomada de decisões sábias.

Aula 5

ESTRATÉGIA: Sala de aula invertida- os alunos terão um tempo para pesquisar sobre
as condições físicas de Jesus no momento de sua morte e trarão para discussão.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

CONTEÚDO: Módulo 1- O crucificado: A visão de Jesus sobre a cruz, o pecado e a
salvação.

Aula 6

OBJETIVO: Partilhar experiências resultantes de adotar Deus como o Senhor de sua vida,
e como ele concede discernimento para a tomada de decisões sábias.
ESTRATÉGIA: Realizar um mapa mental sobre o módulo.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 2: A ascensão: a visão de Jesus sobre o cristianismo
OBJETIVO: Observar a diversidade religiosa no contexto em que vive e a necessidade do
respeito a crenças distintas.

Aula 7

ESTRATÉGIA: Explicar sobre o paralelo entre a volta de Jesus e a comparação com o
casamento na bíblia com o auxílio de powerpoint.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
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CONTEÚDO:

Aula 8

Módulo 2: A ascensão: a visão de Jesus sobre o cristianismo

OBJETIVO: Observar a diversidade religiosa no contexto em que vive e a necessidade do
respeito a crenças distintas.
ESTRATÉGIA: Dinâmica e conexão com o assunto nova aliança através de um
brainstorm.
CONTEÚDO: Módulo 2: A ascensão: a visão de Jesus sobre o cristianismo

Aula 9

OBJETIVO: Compreender a importância de acolher pessoas que visitam sua comunidade
eclesiástica, demonstrando a elas interesse, amizade, gentileza, aprendendo assim a tornar o
ambiente religioso mais receptivo. (Marcos 9:37; Romanos 15:7).
ESTRATÉGIA: Realizar um mapa mental sobre o módulo.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 2: A ascensão: a visão de Jesus sobre o cristianismo
OBJETIVO: Compreender a importância de acolher pessoas que visitam sua comunidade
eclesiástica, demonstrando a elas interesse, amizade, gentileza, aprendendo assim a tornar o
ambiente religioso mais receptivo. (Marcos 9:37; Romanos 15:7).

Aula 10

ESTRATÉGIA: Realizar uma corrida bíblica com os textos sobre a descrição da volta de
Jesus.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 2: A ascensão: a visão de Jesus sobre o cristianismo
OBJETIVO: Evidenciar compromisso pessoal com Deus de trabalhar na Sua causa e
proporcionar alívio e esperança ao próximo. (1 Pedro 4:10; Mateus 25:35-40).

Aula 11
ESTRATÉGIA: Sala de aula invertida- Em grupo realizar a leitura de um capítulo do
livro História da Redenção e trazer o assunto para discussão em classe.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Módulo 2: A ascensão: a visão de Jesus sobre o cristianismo
OBJETIVO: Evidenciar compromisso pessoal com Deus de trabalhar na Sua causa e
proporcionar alívio e esperança ao próximo. (1 Pedro 4:10; Mateus 25:35-40).

Aula 12
ESTRATÉGIA: Conversa sobre a aplicação do papel do aluno no contexto-pós ascensão
de Cristo.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
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CONTEÚDO: Revisão dos módulos 1 e 2
OBJETIVO: Evidenciar compromisso pessoal com Deus de trabalhar na Sua causa e
proporcionar alívio e esperança ao próximo. (1 Pedro 4:10; Mateus 25:35-40).

Aula 13

ESTRATÉGIA: Realizar o jogo Imagem e Ação adaptado com palavras-chave de todo o
conteúdo estudado durante o bimestre.
Realizar o jogo Imagem e Ação adaptado com palavras-chave de todo o conteúdo
estudado durante o bimestre.
CONTEÚDO: Revisão dos módulos 1 e 2

Aula 14

OBJETIVO: Evidenciar compromisso pessoal com Deus de trabalhar na Sua causa e
proporcionar alívio e esperança ao próximo. (1 Pedro 4:10; Mateus 25:35-40).
ESTRATÉGIA: Filme sobre o assunto estudado no bimestre.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Módulo 1
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Módulo 2
TAREFA = 9,5
(obs: Será somado até 0,5 do Simulado extra para completar nota de tarefa)
Tarefas de casa:
06/10-Atividades do módulo 1 da apostila 3,0
13/10-Atividades do módulo 2 da apostila 3,0
03/11-Mapa mental do módulo 1 da apostila 2,0
10/11-Mapa mental do módulo 2 da apostila 1,5
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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